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Duoda Raportą
Prez. Eisenhoweriui

7 ŽUVO EROPLANO 
NELAIMĖJE Krasztai Nepa LENKAI PYKSTA

Senatorius Hubert Hump
hrey, Demokratas isz Minne
sota czia pasikalba su laik- 
rasztininkais, kai jis renge 
savo raportą Prezidentui Ei
senhoweriui kaslink savo 
asztuoniu valandų pasikal
bėjimo su Sovietu Rusijos 
Premieriu Nikita Chruszcze- 
vu, Maskvoje. Jis sake kad 
jis turėjo baisiai svarbias ži
nias praneszti Prezidentui 
Eisenhoweriui.

Isz Amerikos
30,000 HEKTARU 

ISZDEGE

Baisus Gaisras
Californijos Miszke

NO. SMITHFIELD, R. I. ■— SUTaUKS
Septyni vyrai, ju tarpe penki
augszti valdininkai Johnson & —— (
Johnson aptiekos kompanijos, W||qi
žuvo eroplano nelaimėje isz 
New Brunswick, New Jersey.

Eroplanas buvo Johnson &
Johnson kompanijos nuosavy- PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
be ir buvo variuojamas veszti | — Trys didieji Vakaru krasz- 
augsztus valdininkus tos kom-; tai, Amerika, Anglija ir Pran- 
panijos in invairius tos kompa- Į ouzija davė Sovietu Rusijai ži
nijos fabrikus. noti kad jie nepasitrauks isz

Lakūnas ir jo pagelbininkas, Vakaru Berlyno, nepaisant vi- 
teipgi žuvo toje nelaimėje. Visi; su tu grumojimu ir perspėjimu 
jie skrido isz Linden, N. J. in isz Komunistu ir Sovietu. 
Bostoną. Bet jie dar nėra oficialią!

Bostono aerodromo radijo; atsake Sovietams, nes jie nuta- 
prižiuretojas iszgirdo isz to 
eroplano apie puse po devynių 
isz ryto, kai tas eroplanas skri
do virsz Franklin, Mass., apie 
25 mylios nuo Bostono.

Lakūnas Alexander Sable, 
isz Metuchen, N. J., per radija 
pranesze kad vienas jo eropla
no inžinas buvo užgesęs, ir kad 
jis jieszko vietos greitai nusi
leisti.

Kai tas eroplanas nepasieke 
Logan aerodromo, labai greitai 
kiti eroplanai buvo iszsiunsti'Į 
jo jieszkoti.

Žuvusieji buvo Edward F. 
Kuidvinaitis, isz Roselle, JL J., 
lakunas-pagelbininkas; Milton 
A. Bergstedt, isz Linden,- N. J.; 
39 metu amžiaus Ferdinand 
Liot isz Franklin Park, N. J.; 
44 metu amžiaus Stephen Bas
ką, isz Scotch Plains, N. J.; 31 
meto amžiaus Raymond C. 
Buše, isz South River, N. J. ir 
Jeff Hackney, isz Absecon, 
New Jersey. z

re dar pasitarti su kitais At- 
lantiko Sanjungos krasztais.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles; Anglijos Užsie
nio Sekretorius Selwyn Llloyd 
ir Prancūzijos Užsienio Minis- 
teris Maurice Couve de Mur- 
ville ir Vakaru Vokietijos 
Heinrich von Brentano, pasita-

KUNIGUZIAI
PRIESZINASI

p us tree:

rlyno, Dave 
ai Žinote

Jaucziasi Nuskriausti

Prez. Betancourt
Duoda Kraujo

valanda, nutarėre
ir paskelbė

1— Jie pasiliks kur jie ran
dasi ir kadkie savo vaisko ne- 
isztrauks. Dar apart to visi pa
silaikys savp kariszkas tvirto
ves Berlyne

2— Jie nusistatė pasilaikyti 
pilnas teises susisiekti su Va
karu Berlynu vieszkeliais ir 
eroplanais, kurie turi szimta 
deszimts myliu .keliauti per 
Komunistiszka Rytu Vokieti
ja. .

3— Jie neprip ažins ta Komu
nistu ir Sovietu pareikalavimo 
kad Komunistai turi teise per
žiūrėti ir perkratyti visus tro- 
kus ir automobilius kurie tenai

važiuoja.
Komunistu virszininkai per

spėja Kad szitokis Vakariniu 
krasztu nusistatymas yra bai
siai pavojingas. Jie sako kad 
tik vienas szuvis gali czia pra
dėti kita pasaulini kara.

Sovietu Premieras yra parei
kalavęs kad visi Vakaru ka
reiviai iszsikraustytu isz Vaka
ru Berlyno ir kad tas miestas 
butu paskelbtas laisvas ir ne- 
pri'gulmingas. Jis sako kad jei
gu ant to Vakaru krasztai ne
sutiks tai jis bus priverstas pa
vesti visa ta su Vakaru Berly
nu susisiekimą Rytu Vokie- 
cziams, Komunistams, ir kad 
jis tada nebus atsakomingas.

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Lenkai, Varszavoje ir kituose 
Lenkijos miestuose, anksti ap- 
sipirko del Kalėdų szvencziu 
dabar jaucziasi nuskriausti ir 
baisiai pyksta ant valdžios vir- 
szininku.

Kai jie viską apsipirko del 
Kalędu, valdžia pranesze kad 
visi daigiai priesz Kalėdas yra 
trisdeszinitu nuoszimcziu atpi
ginti, nes visuose sztoruose vi
sokiu daigtu per daug randasi.

Czia visi mes suprantame ko
dėl tie Lenkai pyksta; bet dar 
ir kitas dalykas paaiszkejo:

Lenkai neturi gana pinigu 
per daug visko pirktis; ir dar 
kitas dalykas aiszkus, valdžia, 
kuri nustato visu daigtu pre
kes, kasztus, per daug nuo 
žmonių lupo, ir kai pamate kad 
žmones neperka ar gal negali 
pirkti, tai viską atpigino tris- 
deszimtu nuoszimcziu.

. Juodukai see etų autobusio už- 
i pakalinese s< dynese ir paliktu 
pryszakines sėdynės Baltiems 
žmonėms. 'į

4i vienas nebuvo suaresz- 
is, bet policijos komi p-Sako Instatymai

> lU.UtaO| MVU fp/XXVXJXXO XX . Į

Skriaudžia Juodukus nlerius Eugene Uonno^ •

SAN JUAN, CAPISTRANO, 
CALIF. — Baisus gaisras siau- 
czia in Traibuco Canyon, neto
li nuo Capistrano. Jau dabar 
daugiau kaip trisdeszimts 
tukstancziu hektaru miszko 
iszdege ir gaisras dar vis siau- 
czia.

To gaisro durnai yra aptem
dinę visa Los Angeles miestą, 
nors jis randasi apie penkios 
deszimts myliu nuo tenai.

Pusantro tukstanczio sava
noriu vyru kovoja priesz ta 
gaisra. Armija yra pasiuntus 
savo ugniagesius lakūnus virsz 
to deganczio miszko.

Szimtai gyventoju buvo pri
versti isz savo namu iszsi- 
kraustyti kai tas gaisras pra
dėjo artintis prie ju vietos. 
Trisdeszimts namu jau dabar 
yra sudeginti.

Policijantai sako kad gali
mas daigtas kad kas nors ty- 
czia padege ta miszka, bet jie 
nieko tikro dar nežino ar bent 
nesako.

Tai antras tokis baisus gais
ras szitoje apylinkėje. Anks- 
cziavt iszdege dvideszimts vie
nas hektaras miszko ir trisde
szimts namu buvo sunaikinta.

AUTO. DARBININ
KAI STR AIKUO JA

DETROIT, MICH. — Auto
mobiliu Darbininku Unijos 
Prezidentas Walter Reuther 
sako kad jis asmeniszkai dabar 
insikisz in derybas kaslink tu 
Chrysler automobiliu darbinin
ku straiku, kurios tęsiasi jau 
keletą sanvaites ir dar nematy
ti galo.

Septyni tukstancziai vienas 
szimtas darbininku sustraika- 
vo in Dodge fabriką, kuris yra 
vienas isz Chrysler fabriku, ir 
tuoj aus daugiau kaip keturios 
deszimts tukstancziu kitu 
Chrysler fabriku darbininku 
sustraikavo. Ir dar kiti tuks
tancziai, kad ir nestraikuoja, 
darbo neturi, kai anie straikuo- 
ja.

Derybos tarp unijos vadu ir 
fabrikantu atstovu eina diena 
ir nakti, bet kol kas dar nei vie
nas nepriėjo prie jokios iszei- 
ties.

Dabar Automobiliu Darbi
ninku Unijos Prezidentas Wal
ter Reuther sako kad jis pats, 
be jokiu atstovu stos in dery
bas su Chrysler kompanijos 
virszininkais.

BIRMINGHAM, ALA. — 
Kunigužis klebonas F. L. Shut
tleworth dryso policijos per-, 
spėjimui pasiprieszinti, ir per-' 
spėjo savo parapijieczius, Juo
dukus, kad policijos instaty- 
rras griesztelnas, ir kad jie su- 
gries'zintu jeigu jie policijos 
paklausytu.

Kunigužis buvo vienas isz 
dvideszimts Juoduku kunigu- 
žiu kurie savo parapijiecziams 
patarė nevažiuoti ant Birming
ham autobusiu ir taip parodin- 
ti savo pasiprieszinima insta- 
tymui, kuris reikalauja kad

už pasiprieszini-

Platinkit “Saule”

b 
kad jis butu galejes visus juos 
suaresztuoti 
ma valdžiai.

Kunigužis Ghuttlesworth yra 
vienas isz fylikos Juoduku, 
kurie yra su; resztuoti už pasi- į 
prieszinima ir sulaužinima to 
in staty mo l:as važiavima in 
tuos autobusius.

Jis gali būti nuteistas, nu
baustas ant (devynios deszimts 
dienu in kalėjimą ir szimto do
leriu baudos, jeigu jam nepasi
seks kreiptis in augsztesni 
teismą.

Jis savo parapijiecziams pa- j 
sake: “Jus sugrieszinate kai

Kas Czia Traukia 
/ Paveikslus?

Penkios deszimts metu am
žiaus Romulo Betancourt, 
kuris buvo ka tik laimėjęs 
Prezidento rinkimus in Ve
nezuela, czia iszgere kavos 
puoduką, in Caracas miestą, 
prie Rauduonojo Kryžiaus 
lagerio, kur jis buvo pado
vanojęs kraujo. Trys kandi
datai buvo stoję in tuos rin
kimus, kurie buvo pirmi lais
vi rinkimai per deszimts me
tu.

jus sutinkate su tokiu griesz-i 
teinu instatymu.” Jis ragino 
visus savo parapijieczius neva
žiuoti ant tu autobusiu.

O policijos virszininkas sa
ko kad tas, kuris pataria ki
tiems
sais laužo miesto instatyma ir 
gali būti nubaustas.

Kiti Kunigužiai nieko apie 
važiavima ar nevažiavima tais 
autobusiais nesake savo pa- 

į.; moksluose, bet jie pareiszke sa
vo pasipiktinimą ir savo pasi
prieszinima, kad miesto polici
jos virszininkas drysta jiems 
insakyti ka jie savo pamoks
luose sakys. Jie sako kad czia 
yra Amerikos pilieczio laisves 
klausimas.

Pirkite U. S. Bonus

Juoduku Klausimas Teisme

Gražuole Shaye Ritchie, 
I atvažiavus in Miami Beach, 

Florida, ketino nusitraukti 
keletą paveikslu, bet kai ji 
rengiesi nutraukti tuos pa
veikslas, laikrasztininkas ia 
užtiko ir jos paveiksią nu
traukė.

GAZO PAIPOS 
SUSPROGO; 6 ŽUVO

Mountainside^ tik vadinasi 
vieszbuczio; tikrumoje jis yra 
tik saliunas. Savininkas Ponas 
George Andresack su savo 
žmona gyvena virsz to saliuno, 
ant antro augszczio.

Ponia Andresaick sako kad 
ji, apie vidurnaktyje užuodė 
gaza skiepe, ir perspėjo visus 
kostumerius iszeiti isz saliuno, 
nes ji bijojosi kad ir czia tos 
gazo paipos nesusprogtu. Apie 
keturios deszimts iszejo isz to 
saliuno.

Pirmutinis susprogimas bu
vo apie septynios deszimts pen
kios pėdos nuo to saliuno. Tada 
kiti susirinko ant to saliuno 
poorcziu, pažiūrėti kas tenai 
ant ulyczios darosi, ir antras 

’ susprogimas# jau pataikė sta- 
cziai in ta saliuna.

Policijantai sako kad jie lai
kinai galėjo pažinti tik du isz 

| tu žuvusiu. Kiti baisiai sude
ginti. Jiedu buvo William Mc- 

■ Lean, darbininkas ir trisde
szimts septynių metu amžiaus 
Saržentas Walter Leitgeb, ku
ris buvo surastas negyvas ta
me saliune.

Elektros kompanijos darbi
ninkai greitai nukirto visus

William P. Mitchell, Tus
kegee miesto Piliecziu Drau
gijos Sekretorius yra pirmu
tinis svietkas priesz valdžios 
teismą in Montgomery, Ala
bama. Szitas teismas sten
giasi isztirti intarimus kad

czia Juodukams yra nepave- 
linta balsuoti. Mitchell po 
prisieka sake kad isz 1,585 
Juoduku, kurie norėjo bal
suoti, tik 510 buvo pavėlinta 
užsiregistruoti.

Svietka klausinėja Vice-

Pirmininkas Robert G Story 
po kaire. Szitame teisme da
lyvavo dvideszimts asztuoni 
Juodukai, kurie po prisieka 
pasakė kad jiems nebuvo pa
vėlinta balsuoti.

ALLENTOWN, PA. — Sze- 
szi žmones buvo užmuszti kai 
gazo paipos susprogo ir sugrio- į elektros dratus, gazo kompani- 
ve sena vieszbuti, saliuna,; ja uždare visas gazo paipas ir 
Mountainside. Keturiolika bu-į stengiesi likusi gaza greitai' 
vo sužeisti kuriu trys randasi 
pavojingoje padėtyje.

Susprogimas buvo tokis 
smarkus, kad liepsnos iszszoko 
apie penkios deszimts pėdu in į 
virszu.

Visi kurie žuvo buvo susirin
kę tame sename saliune pasi
žiūrėti kiek iszkados buvo pa
daryta; kai gazo paipos buvo 
susprogusios ant ulyczios.

Antras susprogimas ingrio- 
ve to seno vieszbuczio lubas.

iszleisti. Policijantai visiems 
susiedams pasakė laikinai isz- 
sikraustyti isz savo namu.

SKAITYKIT



"ŠAULĮ!" MAgĮmot CITY, F*.

Kas Girdėt
‘Nežiūrint szalczio ir sniego, 

biznieriai (nekuriose miestuo
se), džiaugiasi kad biznis tokia 
geras, kad tiek daug žmonių 
jau dabar perkasi del Kalėdų. 
Jie tikisi kad biznis ‘bus tikrai 
geras ir pinigingas sziais me
tais.

meiles tarp jo ir Prezidento Ei- 
senhowerio. Per vieszas, pub
likas prakalbas Truman sveika 
net ir nusikeike. 

--------- ----
Kai kurie laikraisztininkai 

sako kad visam laisvam pasau-
liui didesnis pavojus gresia ne 
isz Sovietu Rusijos, ‘bet isz Ko-

Mainieriu Derybos dabar ei
na Wilkes-Barre, Pa., mieste 
del Kietos Anglies Darbininku. 
Bet, kol kas, dar negalima pa
sakyti ar kas gero iszeis mai- 
nieriams isz visu tu posėdžiu.

Kietos Mainieriai norėtu su
sijungti su Minksztos Anglies 
Mainieriais kaslink Pensijų, 
bet minksztos anglies mainie
riais vargiai sutiks, nes mink
sztos anglies mainieriai dabar 
gerai stovi nes fabrikai vis rei
kalauja ju anglies, o kieto® 
anglies vis mažiau ir mažiau 
yra reikalaujama.

. -----------------■

Žydai apvaikszczinejo savo 
iszkilminga ir didinga Chanu
kah szvente, prisimindami per
gale du tukstancziai metu at
gal kada Makabiejai pergalėjo 
Syfrijos Karalių Antiocha.

—4— ,
Keista, tvarka Pennsylvani- 

jo-s valstijoje. Valdžia ima pa- 
szieliszkai brangiai ūži pavėli
nama, laisnius meržioti brie
džius, ir duoda tik kelias die
nas tai medžioklei, ir pavėlina 
tik patinus szaudinti, o paskui 
valdžia pasisamdina profesijo- 
nalus szaudintojus medžioto
jus iszkasavoti tukstanczius tu 
briedžiu, nes jie daug; negero 
padaro ūkininkams, ir žiemai 
insigalejus daug ju isz badu 
nudvesia.

Kodėl valdžia, laikas nuo 
laiko nepavelina paprastiems 
medžiotojams, kurie užsimoka 
už pavelinima medžioti, tuos 
briedžius szaudinti ilgiau ir 
kodėl nepavelina jiems ir pate
les nors kas antras metas szau- tdinti? Jeigu ju per jdaug ran
dasi. 7

Profesijonalams valdžia turi 
užmokėti už tu briedžiu isZ- 
szaudinima, o mejdžiotojai val
džia užmoka už pavelinima 
viena briedi nusiszauti.

~£---
Laikraszicziai mažai ar be

veik nieko nesakė ir nesako a- 
pie naujo New York valstijos 
Gubernatoriaus Nelson Rocke- 
llerio atsilankyma pas Prezi
dentą Eisenhoweri. Jiedu drau 
giszkai visa vakara praleido. 
Bet Prezidentas' Eisenhoweris 
vis sako' ir gina kad tas jo> drau 
giszkumas su nauju New York 
Valstijos Gubernatoriumi Roc- 
kefelleriu nieko bendro neturi 
neturi su ateinancziai 1960 me
tu rinkimais ar su su juo' nusi
statymu Vice-Prezidenta. Rich
ard Nixona per tuos ateinan- 
czius rinkinius remti.

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

munistiszkos Kinijos kurios da 
bar pats Kremlinas bijosi.

--- <---
Sovietai ta, raidos, nujauczia. 

Rusijoje dabar daug restau- 
rantu turi iszkabine plakatus, 
kad Kiniecziai nėra pageidau
jami teaninai. Ruskiai dąbar 
ima nujausti ir suprasti kad 
ant szio svieto randasi per 
,daug Kiniecziu.

—a—.
Kiniecziai Komunistai dabar 

vieszai, publikai ir drąsiai sto
ja priesz Sovietu Rusijos val
džia.

--- <--- .
Sovietu Diipliomatai sako 

kad Rauduonoji Armija dabar 
valdo Rusijos Premiera Nikita 
Chruszezeva ir kad ji jam, yra 
insakius liautis kaslink Berly
no užėmimo. Armija., anot tu 
Dipliomatu yra insakius Chru- 
szczevui palaukti 'bent szeszis 
menesius pirm negu jis ka da
rys kaslink Vakaru Berlyno.

' Kiti augiszti Atstovai, Diplio- 
matai sako, kad ne viskas tvar
koj su Chruszczevo valdžia, ir 
kad jis pats sėdi baisiai nepa- 
stovoje vietoje.

--- <---
Sovietai dabar stengiasi vis

ko parūpinti Rytu Berlynui, 
kad žmones tenai negalėtu ru- 
goti kad Vakaru Berlyno, žmo
nes geriau gyvena.

—£---
Valdžia dabar rengiasi paim

ti nhgan daug Unijų Vadu ir 
juos patraukti in teima, nes 
baisiai daug; žuliku, razbainin- 
ku niekszu dabar valdo Darbi
ninku Unijas.

—a—
Vice-Prezidentas daugiau 

kaip puse viso svieto iszvažine- 
jes, rengiasi in dar ilgesnes ke
liones, in kitus krasztus. Nei 
vienas Vice-Prezidentas nėra 
tiek daug iszvažinejes, kiek 
Vice-Prezidentas Richard Nix- 
onas.

Nixonas dabar rengiasi va
žiuoti in Prancūzija ir vėl ap
lankyti Vokietija.

Pypkes Durnai

Laikas

Eina amžiai, bėga dienos, 
Laikas tirpdin visa ka: 
Žūna miestai, pilis, sienos 
B o ežiu insteiga ranka. 
Lygiai sapnas slenka metai 
Diena mainosi nakezia, 
Greitai ritas laiko ratai, 
Veža varga, su mirezia.

‘‘Saule'', kaip szviete, taip 
ir dar tebe-szvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai ‘‘Saule” palaiko su sa
vo prenumeratai?

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

Ten kur steite Origone, 
Kokiame mieste, tai 

nežine,
Yra keletas merginu, 

Bet ne del musu vaikinu.
Ne vienas pacziuoti’s 

nemiegjna,
Ne isz tolo neužkabina, 

Mat, labai man|dros.
Kaip tik kokia grinorka 

pribuna,
Ilgai nemergauja, veseile 

atsibuna,
Mat grinorkeles turgia 

yra,
O ir kožna. buna 

szczyra.
Tiktai tokia nauda 

jenkes turi,
Eina in veseile ant 

niek nežiūri, 
Bet neturi gėdos tokia,

Norints jaises ir 
iszj nokia.

___ ______ i ■
/

Buvo juoku gana,
Kaip viena moterėlė

sena, 
Užsimanė trumpos dreses

baltos, 
Kad galėtu szokti ant

svodbos.
O barszcziu galybe,

I Argi tai ne bobos 
kvailybe.

Proto ne kiek ne yra, 
Kari ir trandis byra. 
Mat szirdeles naszle, 
O sena kaip kumele, 

Užsimanė baltos szlebes, 
Tai jaunesne iszžiures.

--- >--- ,
Tik gieda ir gana 

Kaip pribuvau in Ulinoja, 
i Tonais žmones sako,
Kaip bobeles iszsitraukia 

Tai nieko ne mato, 
Nes ant nieko-

nedlboja,
Kaip strytais vėžlioja, 
Na, juk gere mameles,

Del ko negertu ir 
dukreles?

Jau'kad koeziosiu tai 
koeziosiu,

Nuo gervino visai 
atpratysiu

Isz ju geras moterėles, 
padarysiu.

SZIRDIS LAIMĖJO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

vo darbais, prie jo prieiti ir 
puoszti ji Visagalio garbei! 
Asz noriu turėti 'gyvenimo 
dranga, toki mylima drauda 
kuris szirdziai mano patinka. 
Noriu, kad mes su tokiu drau
gu namuose Dievo, bažnyczio- 
je, savo szirdyse prisiektuinein 
amžinai viens kito neapleisti, 
priimdami moterystes sakra
mentai

— Ar negerai tai butu? 
Klause pati saves' Agne ko tai 
jieszkodama gelese, kuriu jai 
daug mažoji sesute priskynė ir 
vis dar nesze naujus glebius 
rodos, norėdama ja gelese nuo 
vargo paslėpti. Rado Agne tar
pu daugelio gęj^l viena silpno 
liemenelio, mažulžieldu lapeliu, 
bet raudoiia, kajb kraujas, gė
lėlė, ir atsargiau prinesze prie! 
savo lupu. Patraukė visa, sie
la in save jos skaniai kvepianti 
aromata ir iszsiverže jai gilus 
kaip szirdiės skausmas, atdu- 
sys. O sekdamajgėle prie savo 
krutinės prasznabždejo:

Džiaugkis nors gele, ma-j 
no szirdie! '

Kiek gi palaukus toliau by
lojo:

— Kokia puiki gamta! Ji 
traukia mane prie saves. Siūlo 
man džiaugsmus ir laime. 
Szypsos, sztai aplink gėlės! Vė
jelis veidan bueziuoja ir kužda 
paslaptį didžia. Garnet puo- 
szias ugdydama savo grože!

krauju jo gyslose, pasiekdami 
smegenis ir judindami apsnū
dusi protą. Pakele akis ir mato- 
apsiaszarojusia Agne ra’nko- 
mis veidą paslėpusia. Krupte- 
leje jis, priszokes priklaupė 
prie Agnės, neszluosto jai asz- 
aru, tik tyliai tyliai praszo:

— Kalbėk, Agnyte! Kalbėk 
brangi. Ne viską juk pasakei 
ka szirdis pasakyti norėjo? Ir

l ik asz v iena nelaiminga. Gra-1 spaudžia jos ranka prie kruti-
•ži dabar asz, bet, slenka mane 
jaunyste! Ateis laikas, žus gro
žybe! Kas tuomet man paliks? 
Kas rainys mane?

Dvi dideles aszaros nuriedė
jo jai per veidą. Bet Jurgonis 
ju neinate. Jis stungsojo prie 
seno- gluoksnio, tarsi apmiręs 
ir, sukandės dantis, lauke kuo 

aigsis prasidėjusi jo szirdyje 
■ova. Meiles jausmas kėlės 

priesz baime ir gyvenimo skur- 
< a- Agnės žodžiai,, kaip tylios 
’angos plauke lėtai viena pas- 
ĮU1 <lta meiles pavergtpn szir- 
ln- Jis jaute savo sielos gel

mėse, kad stiprėja aute, kad 
žūsta baime, kuria gyvenimo 
^urdas jam szirdyje šukele. 
-Laip gera ir lengva, paliko kvė
puoti! O Agnes žodžiai szvel- 
aus, malonus nardo kartu su

nes ir laukia. Laukia mylimos 
žodžiu gaivinanezios gales. Ir 
pradeda vėl jie plaukti.

— Pas manes isz prigim
ties keistas nusistatymas. Asz 
nenoriu ir, vaizduoja man, kad 
neturiu teises žydinezia: savo 
jaunyste paszvesti mokslui. 
Užtai ’ir nevažiuoju užsieniu 
mokslu eiti, nors to geidžia ma
no matusze. *Kas isz to, kad asz 
baigsiu auksztaji mokslą ir 
gausiu koki nors mokslo laips
ni!

—- Ar džiugins jis iriane? 
Staiga, pakėlus akis, paklausė 
Jurgonio, bet nesulaukdama 
atsakymo, toliau bylojo:

— Ne brangus, ne! Nedžiu
gins jie manes nes, asz neger
biu moterų, auksztus mokslus 
iszejusiu, nors labai gerbiu jas,

kaip žmones. Jos besimokijida- 
mos protą iszlavina, bet jaus
mus savo- paniekia ir szvelnu- 
mo ju nustoja. Ju gyvenimo 
kaip pas vyriszkius, szaltas 
protas tampa vadovu. Ingyja 
daug gudrybių ir jomis prisi
dengdamos, smaguriauna gy
venime, dažnai savo szirdy pa- 
niekldamos motinos varda! 
Taip. Jo’pis reikia aukliu, kad 
ju vaikus auklėtu. Daugumu 
isz ju, sunku kiaurai naktele 
prie lopšzelio rymoti »ir mig
dant daineles niuniuoti. Ko- 
kios-gi tai motinos? Pakėlusi 
baisa klausia Agne: Asz ju ne- , 
suprantu! Jau kaimiete mote- 
ris-motina, nors ji mažai auk
lėta, ir dažnai visai nemokyta, 
bet visai kas kita. Akis ji isz- 
plesz tam, kuris drystu jos kū
diki skriausti. Už tat ji ir ne
patikęs jo kitiems. Todėl ir ne
nuostabu, kad dažniausiai 
skurde gimdyti varge užaugin
ti ir iszaukleti piliecziai tampa 
pagalios 'didvyriais, tautos va
dais ir garbingu darbu nusipį- 
nia sau amžina, nevystanoziu 
lauru vainikai
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Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia ‘‘kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”
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į SZIRDIS LAIMĖJO A
TVANKUS ir karsztas buvo 

oras. Saules spinduliai de
gino žeme, kuri aižėjo ir truko 
nuo kaitros. N miestelio medi
niai trobesiai pasiszauszusiais 
iriszsisziepusia iszrode. Tik at-, 
skiri mūreliai stunksojo ir 
snaude myluojami saules spin
duliu, tarsi nejausdami ju ga
lės!

Kaito ir prakaitavo nuo die
nos karszczio ir jaunas X pul
ko Pranas Jurgonis. Jis sėdėjo 
prie atdaro lango ir bepaliovos 
szluostes prakaita, kuris, kaip 
sziena pjaunant, laszejo nuo 
veido.

•Gal eiti iszsimaudyti ? Gal 
nebus taip karšzta? Pamanė jis 
braukdamas per kakta skepe
tėle ir nudžiugo. Patiko jam 
nauja mintis.

Jis atsistojo. Tai buvo vidu
tinio ūgio, gražaus kūno sudė
jimo, liesus, kaip nendre, vyru
kas. Veidas jo, indeges saule, 
savotiszkai gražiu ii- sanjaus- 
mia iszrode. Gerbiniuoti, tam
siai geltoni plaukai, ji dar la
biau dabino. Apsirengęs jis bu
vo prastai, bet gražiai. Naujos 
medžiagos mundyra® su brid- 
žemis ant jo kūno, kaip apgije 
buvo! Užtai jam rengtis ilgai 
nereikejo: užsivilko1, susisegio- 
jo, susijuosė diržu — ir viskas!

Priesz iszeisiant, jis priėjo1 
prie staliuko ir, paemes maža 
veijdrodeli, susiszukavo plau
kus. Mesdamas szukas ant sta
liuko, pažvelgė in maža gražios 
merginos paveikslėli ir, rodos 
nenorėdamas apsisto jo. Paėmė 
ji, szypsodamas laimes szypse- 
na ir pradėjo varyti rankose, 
lyg butu pirmu kart pamatęs. 
Apvertęs antra puse, garsiai, 
pasididžiuodamas, paskaitė:

Mylimam draugui P. Jurge
liui. — Agne. 1

Džiaugsmo ir vilties atsįdu- 
sys iszsiverže isz krutinės pa- 
kaiėzius paaukavimo žodžius! 
Pasidžiaugęs iki valios, jis at
sargiai padėjo paveikslėli, ir 
linksmas, lengvu žingsniu isz- 
ejo pro duris. Bet vos praėjo 
sodneli ir pasuko gatvėn skam
bus balsas paszauke ji: 

i — Jurgoni!
Jis greit atsigrežo atgal ir 

nustebo: paskui ėjo Agne ves
dama maža sesute, ir, besiar
tindama prie jo, kalbėjo;

— Kur žengi taip sparcziai ?

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko-
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą,“ ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo. ' “

—Redakcija “Saldes.”

Nei karszczio nebijai. Va, mes 
su sesute vos einame.

— Laba diena! Szypsoda
mas, praliejo sveikintis Jurgo
nis, spausdamas Agnei ranka. 
Ji jam atsake tokiu pat paspau
dimu ir meiliu akiu žvilgsniu.

— Kur gi pati droži? Pa
klausė jis paisisveikines. Gal 

i pakeliu?
— Gal ir pakeliu. Asz einu 

už miestelio, žinai in savo my
limąją vieta, prie seno gluoks- 
nio, kuris auga, o kartu ir 
džiūsta, ten prie upelio. Pats-gi 
kur eini?

— Asz norėjau užeiti pas 
viena dranga. Kartu žaidėjom 
maudytis eiti. Bet jei nieko 
priesz neturi, tai su tavimi da
bar eisiu.

— 0, daug turiu priesz, nu- 
siszypsojo Agne ir nelaukda
ma jo atsakymo, padavė savo 
ranka, tardama:

— Bet jei taip nori, einam 
iki plento- kartu. Ten savo ke
liais galėsi traukti.
i — 0 jei netrauksiu?

■— Kailp noresigalesi elgtis.
'Czia in kalba insimaisze Ag

nes sesute. Ji pradėjo skustis,, 
.kad skrybėle jai sunku neszti. 
Ir nors sarmatino už tai Agne, 
bet ji, lu'pute patempus, nesi
liovė prasziusi paneszeti skry
bėlė, teisindamas:

— Asz maža. 0 skrybėlė to
kia didele! Man sunku!

Jurgonis, nežinodamas kaip 
pradėti kalba nutilus Agnei, 
nudžiugo, kuomet jos sesute 
pradėjo kalbėti. Nemalonaus 
tylėjimo, kuri jis szirdžia nu
jautė, neinvyko. Užtai kad kal
ba vėl imnutruiktu, jis, norėda
mas ja palaikyti,pasisiūlė Ag
nes sesutei skrybėlė paneszeti. 
Ta sutiko ir jiedu pradėjo tarp 
saves kalbėtis apie ksrybeles 
gražuma, saldainiu gardumą, 
drugio greitumą ir apie viską, 
kas tik galvon Agnes sesutei 
atėjo.

Agne-gi placziomis akimis 
žiurėjo in Jurgoni, užimta jos 
sesute. Ž vilgsniai'buvo aiszkus 
ir meilus ,pilni artymu svajo
nių, vilties ir ilgesio. Ji norė
jo pareikšzti jam, kad jis vel
tui laika leidžia. Dar reiszke 
jos žvilgsniai karsztai begaline 
meile! Bet Jurgonis ju nemate. 
Jis su atsidėjimu kalbėjos su 
jos sesute, kuri linksma pali
kus, szypsojosi žiūrėdama in ji. 
Jurgonis net vardo jos paklau
sė:

— Mane visi Kate vadina. 
Asz pykstu už tai. Tu dede ne
vadink manes taip.

— Kodėl gi mažyte ? Labai 
gražus tavo vardelis! Tik ne 
Kate, bet Katriute reikia tave 
vadinti.

— Ne, nevadink manės var
du. Nenoliu. Pas mus namie dvi 
katesyla. Jos peles gaudo.

Nusikvatojo1 Jurgonis, rody
damas baltus, kaip sniegas, 
dantis. Pažvelgė in nuliudusia 
Agne ir, pagavės in glebi jos

kiekviena Jurgonio žodi, insi- 
klausydama in jo skambės ir 
galvojo:

Kodėl asz tokia nelaimingai! 
Maža buvau, man niekas nerū
pėjo. Troszkau mokytis, vien 
mokytis ir mokytis! Besimo
kindama knygas skaieziau. Pa
sauli ir žmones pažinau. Džiau
giausi kitu laime. Verkiau del 
ju vargo ir pati jiems padėti 
troszkau. Pati laimes geidžiau 
ir būti laiminga svajojau.

O (dabar, sulingavo nusimi
nusiai galva. Mergeles amžiaus 
asz sulaukiau. Ko tai nežinomo 
nesuprantamo laukiu. Asz pa
milau, szitai ji, szita jauna, 
tvirta, tiesu kari szale manes 
einanti. Gražus jis nes jaunas! 
Bet kas isz to, kas isz mano 
meiles ? Kam ji czia reikalinga ? 
Tik veltui kanezios mano. Ne- 
prijauezia man, nesupranta 
mano szirdgelos net ir mylima
sai mano. 0 kiti žmones? Jie 
visi apie tai negalvoja. Jie turi 
savo rupesezius ir vien jais te
gyvena.

Atsiduso. Nuszluoste skepe
tėle inrasojusi veidą ir pažvel
gė pirmyn. Jau baigėsi mieste
lis. Prasidėjo juros, be kraszto 
ir galo, liuliuojancziu vilnimis, 
plaukiancziu in varpas, rugiu! 
Tarp ju gulėjo lygus kaip 
juosta, baltas, plentas.

Jurgonis tuo laiku jau buvo 
sugavės savo mažajai žiogą ir 
rengėsi sugauti jai nors viena 
drugi, kuriu daug plasnojo, 
tarp geliu, auganeziu plento; 
pagrioviuose.

—- Ir kam-gi stebėjosi Ag
ne, pražydo gėlės? Gamta pasi- 
puosze. Aplink grožybes aki 
veria! Džiaugsmo kupina kiek
viena gelele, palenkė savo gal
vute saulei. 0, kad taip asz ži- 
noeziau, priesz kuri berneli 
man reikės palenkti savo gal
va! Negraužtu manės szirdge- 
la! Linksma asz bueziau, kaip 
szie drugiai, užbaigė ji ir pasu
ko isz plento prie upelio, ant 
kurio kranto, paunksnėje seno 
szakoto gluoksnio atsisėdo.

Jurgonis tuo kart vijo balta, 
kaip sniegą®, drugi. Bego pas
kui ji vienplaukis, susziles, at
sisegęs mundyro apykakle, Vi
jo plentu, pieva, per rugius, už- 
simirszes, kad tam, kuris czia 
prakaita liejo žeme purenda
mas, bledi daro. Katriute juo
kės, katutes plojo, ragindama 
Jurgoni dar greieziau bėgti.

Agne nuliudusiu akiu žvilgs
ni insmeige in vos sriuvenanti 
upelio vandeni. Kaire ranka 
nuskynė ramunėlė ir jos sultin
ga nemeni pradėjo' burnoje 
krimsti. Jis kvepėjo.

Gluoksnio lapai drebėjo ir 
sznabždejo. Liūdnas tai buvo 
sznabždesys.

— Kad asz supraseziau ju 
kalba, tarė viena sau Agne, isz- 
girszcziau skunda begalo bai
su. Keiksmai pasipiltu vienas 
paskui kita. Keiktu szis senas 
gluoksnis nelemta savo likimą. 
Rustus vejai galandžia liemenį, 
laužydami pusiau iszdžiuvu- 
sias szakas. Perkūnas, audrai 
užėjus, skaldo atžala®. Jau ar
tinasi mirtis! 0 jis naujai at
gimti nori! Nori, kald ji kas 
nors nukirstu ir jo atžalas in 
žeme insodintu.' Jis jose vėl 
naujai atgimtu! Vėl džiaugtųsi

maža sesute, pakele in aukszti.
— Protinga-gi tu esi mer

gaite! Užaugsi dar protinges
ne busi. Vardelis-gi tavo gra
žus! Man patinka. Asz tave da
bar visuomet Katriute vadin
siu. Gerai?

— Gerai! ■;
‘ “ Agne ejo: szate apsalusia nuo 
skausmo szįrdimi. Ji gaudę 

pasauliu ir puosztu save pla- 
cziais, dideliais, netokiais kaip 
dabar, lapais.

Tuo laiku prisiartino prie 
Agnės uždusęs Jurgonis. Griu
vo szale jos žemen ir iszsitiese, 
slėpdama savo veidą dar drėg
noj nuo rytines rasos žolėj. At
bėgo ir Katriute neszina glebi 
geliu. Pažvelgusi in Jurgoni 
priėjo prie jo ir, padėjusi ant 
peties maža rankute, klausė:

— 0 kul dlugy s, dede ?
—Nesugavau Katriute. Dru

giai greitesni už mane: sparmis 
turi, ir jais lakioja.

—Dede kojomis glaiciau juk 
pabėgi.

— Tik žeme, mažbji, o dru
giai oru lekia.

— Negelas! Ir geliu neduo
siu.

Kartinto supyko. Nuleido 
akis, suraukė antakius. Nekal
tas jos žvilgęnys klaidžiojo 
tarp lankos geliu. Jauna szir- 
dele nusimynel

— Dede tyiczia dlugio nesu
gavo, mate ji. But nolejes, but 
sugavės.

— Kaip but gėla, sutvaksė
jo jos szirdele. Parsinesztu ji 
drugi namo, . Paleistu savo, 
kambarėly. Jis plasnotų dide
liais lenkvais sparneliais, ji 
juoktųsi! Džiaugsmui galo ne
būtu.

Bet neilgas 1 uvo Katriutės 
nusiminimas. £ ztai ji pamate 
skrendanti did ii drugi ir su- 
szuko: ' ! ‘ 

Žiulek, d-de! Va, didelis 
'Tokio dal liemalgas dlugys 

matei, ir prisuokusi prie Jur
gonio pradėjo praszyt:

— įSugauk linan ji! Kelkis', 
dede, glaieziau, glaicziau! Va., 
sztai plie pelių sklenida, rodė
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ji Jurgoniui pirszteliu.
Jurgonis szypsodamas pake

le galva ir paklausė:
— Kur-gi Katriute, tas mar

gasis drugys ?
— Va, ten nutuipe. Bėgam, 

palodyfeiu. (
— Bėk viena, Katriute dru

gio gaudyt, pratarė visa laika 
tylėjusi Agne. Matai, dede pa
vargęs. Bėk viena, mažyte!

Katriute paklausė sesers ir 
pasileido bėgti per pieva. Ko
jos jai pynėsi tirsztoje žoleje. 
Iszsipyne isz kasu jos baltai 
geltoni plaukai, plevėsavo:

Katriutei nubėgus, Jurgonis .O 7 O
paėmė Agnes ranka ir pažvel
gęs jai in veidą tarė:

— Seniai, seniai asz tave, 
Agnytė, linksma maeziau. Vi
suomet tu prie manes nusimi
nus, visuomet sakai tau szirdi 
skauda. Dieve mano. Nejau 
man skirta tik nemalonumus ir 
kandžias kitiems teikti! Ir tau 
kartu, brangi Agnyte.

—'■ Ne, tu esi geras. Užtai 
tave myliu. Asz net nusiminusi 
neesu. 0 jeigu liūdžiu, tai taip 
tau tik iszrojdo, nes prie tavesl 
būdama s unieku kitu nenoriu 
džiaugsmais dalintis. Kai tu 
kalbi, asz tyliu, bet džiaugsmo1 
kupina tuomet szirdis mano: 
asz esu arti tavęs.

—• Tai koldel, sakyk, Agny
te, asz nei karto to džiaugsmo! 
nepastebejau?

— Del to, brangus, kad tu, 
nekuomet dar akysna man ne
žiūrėjai. Tu, rodos, bijai musu 

žvilgsniu susitikimo. 0 ar žinai 
kad žmogaus siela, jo vi'durjini 
stovi pažvelgus akysna pažinti 
galima? Mus-gi žvilgsniai, jai 
kartais, ir susitinka, esti isz- 
szaukti kitais klausimais, bet 
ne tam, kad musu sielos susi
artintu,!

— Gal ii" tiesa, Agnyte. Bet 
Asz tavęs nepijau. Man tavęs 
gailai. Asz perdaug tave myliu, 
perdaug geibiu tave ir, norė
damas slėpti meile gilumoje 
ęzikdies, nedrystu priminti tai, 
kas mum abiem senai jau žino
ma.

Agnės krutinę isz lėto1 aug- 
sztai bangavo. Nebuvo1 tai at- 
dusiai, bet be iszeities susimas
tymo1 valandėlė. Tokiuose atsi
tikimuose kiekvienas žmogus 
stnegias bent jausmais nujaus
ti. Ir Agne stengės jausti, ar 
tiesa kalba jos mylimasai. Ji 
abejojo; ar tikrai yra mylimai! 
Bet kai pažvelgė in Jurgoni — 
abejones dingo! Pagavo dre- 
baneziom rankom jo galva, su
spaudė smilkinius, o szirldisj 
krutinėję daužėsi.

— Asz pati taip karsztai 
myliu ir mylima būti noriu, ti
kėdama, kad meile iszszauks 
meile! Kodel-gi Dievulėliau, 
kartais prisiena su abejonėmis 
susiįlurti.

Atbėgo ve Katriute su gėlė
mis. Džiaugsmu dege jos ma
žas, skaistus, neiszraižytas var
go raukszlemis, veidelis. Ji 
szypsodama, padėjo gėlės. Jur
goniui ant kratines ir, plaietus 
savo rankute jo1 veidą, tarė:

— Vai, matai, koks esi ne
gelas! Dlugio nesugavai. Asz- 
gi vistiek, tau szias gėlės nu
skyniau!

Jurgonis jai nedekojo. Ji 

stovėjo szale jo, braukdama) 
vis krintanezius ant veido 
plaukelius ir, rodos, lauke at
sakymo. Jurgonis tylė jo. Ji pa
žvelgė in savo sesers inliepsno- 
jusi veidai jis nepaprastai gra
žiu jai pasirodė. Ji priszoko 
prie jos, apkabino kakla ir pa
mylavus veildan ’ palbucziavo. 
Bet ir Agne tylėjo visai nežiū
rėdama in ja. Katriute paleido 
Agne, pastovėjo sūmisziusi 
szale ir, nieko nesuprasdama, 
nubėgo geliu skinti. Greit pasi
girdo jos plonas ’bet skambus 
ir stiprus balselis. Ji dainavo 
nekaltai, pamėgdžiodama Ag
ne, apie mylima berneli:

Tavo man veidelis
Ir žvilgsniai akeliu,
Laime ir begalis 1
Džiaugsmas taip valgeliu!
Agjne pažvelgė in sesute ir 

prisiminė savo, kūdikystes lai
kus. Gaila jai pasidarė. ’

— Kam kankini save giliais 
atdusiais? Paklausė jos Jurgo
nis, pažvelgęs veidan ir pa- 
spaujdes ranka. Ar tau gaila 
jaunu dienu, ar maža meiles 
mano? "

Agne tylėjo, žiūrėdama! 
priesz saule primerkus akis.

— Ko-gi nusiminti! Kalbė
jo toliau Jurgonis. Pasaulis 
gražus, nors nesuprantamas! 
Kuo mes kalti, kajd gyvenda
mi vargstame vien del to tik, 
ka(d nežinome, kame mus laime 
ir paszaukimas.

— Asz žinau kame mano 
laime ir paszaukimas! Tyliai 
atsiliepe Agne. Asz kankinuos 
žinodama, slenkant mano jau
nystei. 1 v

— Laiminga, jei žinai. Asz 
truputėli nūjaueziu tavo pa- 
szaukima. Nori darbuotis’ tė
vynės labui, padėti vargdie
niams!

Tai tiesa, bėt dar ne vis
kas.'

Kaip ingeltas paszoko Jur
gonis. Akies mirksny isznyko 
jo saldžios svajones. Priesz ji 
stojo skurdas, tikras gyvenimo 
ir jis pabūgo. Juk ji aiszkiu- 
aiszkiusiai davė jam suprasti, 
kad nori jo žmona būti. O, kaip 
jis gali Vesti kario gyvenime? 
Jis vienas dalbar, skatiko sza- 
lin nemesdamas, vos tegali isz 
savo algos gala su galu suves
ti!" ' \ : i:1

— Atsirėmė Jurgonis ih se
na gluoksni, nulenkė galva. 
Silpnu ir nelaimingu save pa
mate. Kas isz jaunystes, išz tosl 
daugybes jaunu, nejauezian- 
cziu nuovargio spėkų, jeigu jo 
mis vargui negali atsispirti, ir 
pakeneziama sau vieta iszko- 
voti! Sutrupa jauna ėheūgija 
sutikus akmenines vargo uolas. 

• Silpsta dvasia. Nyksta viltis. 
Ateitis tamsia kaip naktis, pa
lieka! 0 szirdi skauda. Koks 
tai nesuprantamas ilgesys, ja 
kankina. Ir nori žmogus tokio
se valandose nieko nejausti ne
galvoti. Žiuri isz pasalu ir gy
venimą ir slaptai ji keikia.

Tokios tai mintys Jurgon 
apspito. i ;

Pastebėjo Agne jo nusimini
mą ir jausdama save kalta, ulž- 
rauldus, tyliai užbylojo: ’'i-v

‘— Nusiminei, mano bran
gus! Perdaug atvirai prasita
riau. Suprato mano žodžius> 
szirdis tavo ir, pabūgo jū. Kuo 
gi asz kalta, sakyk, Jurgoni, 
kad esu jauna, turiu szirdi, my
liu ir mylima būti troksztu?! 
Noriu gyventi, Idžiaugtis gyve
nimu, nebijodama jo, bet steng
damos geriau ji pažinti ar- 
cziau’ savo" reikalais tikrais sa-

[Tasa Ant 2 Puslapio] (
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Žinios Vietines
.& Ponia Marijonai Ancera- 

vicziene nuo 916 E.' Pine uly., 
gydosi in Gerojo Samaii.jieczio 
ligonbute, Pottsvilleje.

jį 'Aleksandras F. Yanie- 
uasį nuo 120 W. Spruce uly., 
staigai susirgo -prie savo namo 
Panedelio ryta ir likos’nuvesz- 
tas in Ashlan/do ligonbute, bet 
pasimirė ant kelio kada jisai 
važiavo in ligonbute, apie vie
nuolikta valanda.. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko iii Shę- 
nadoryje, po tam gyveno Gi- 
rardvilleje, o apie septyni me
tai atgal apsigyveno Maliano- 
juje. Apie dvylika metu atgal 
dirbo Maple Hill kasyklose. Jo 
.pati Katariuai (po tėvais vadi
nosi Maksziut e) mirė keliolika 
metu atgal. Paliko du sunu: Al
berta namie ir Jurgi isz Brook
lyn, N. Y., duktere Mare, pati 
Andrew Sabol, Allentown. 
Taipgi paliko broli Stanislova 
isz Chicago, Ill., dvi seserys: 
Mare Cziginskiene, mieste ir 
Rože Bernatoniene, Shenan
doah ir tris anūkus. Laidos Su- 
batos ryta su apiegomis in Szv. 
Juozapo baižnyezioje devinta 
valanda ir . palaidos iii Szv. 
Juįgįo kapinėse, Shenajdoryi- 
je. Gralborius L. Traisikauskas 
laidos.

Buvus miesto gyventoja 
Jieva Kausziene nuo Notting
ham R D 2 Oxford, paisimire 
Panedelio nakti 9:30 valanda. 
Gimė Lietuvoje, per idaugelib 
metu gyveno mieste, po tam 
iszisikrauste in Kssington, o 
apie trys menesiai ątgal apsi
gyveno Nottingham. Jos vyras 
Petras mirė penkiolika metu 
atgal. Paliko du sunn: Petra ir 
Aleksandra isz Essington; dvi 
dukterys: Zofija, pati Mykolo 
Nerteviezia, Reading ir Jieva, 
pati John Clemens isz Notting
ham, taipgi keletą aliuku. Lai
dos Petnyczios ryta, su apiego
mis in Szv. J uozapo bažnyczio- 
je<9 valanda ir palaidos in pa
rapijos kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas 1 aido jo.

Su'batoj pripuola Szv. 
Liberalo ir Szv. Urbono, o Tau- 
tiszka Vardine: Mite. Taipgi 
pasninkas. Ir ta diena. 1880 m., 
pirma sytki buvo iszmiegintos 
elektros szviesos ant ^Broad- 
Way New York mieste, o szian- 
•dien ant tos ulyežios milijonai 
szviesu mirgsta, žiba, ir szvie- 
CZilcli.

jį Tik penkios dienos ligi 
Kalėdų!

jį, Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Tamoszio ir ket
virta Adventu Nedelia, o Tau- 
tiszka Vardine : Ilgis. Ir ta. die
na: 1932 m., Kongresas pavėli
nai parduoti ir gerti alų; 1945 
m., Generolas George S. Patton 
60 metu amžiaus, garsus kari
ninkas pasimirė, jis buvo mir
tinai sužeistas prie pat karo 
lauko.

Panedęlyje pripuola Szv. 
Frmięįszko’ Gabriui, o Tautisz- 
ka Vardine: Dovile. Ir tai die
na: 1935 m., Anthony Eden ta
po Anglijos Užsienio1 Sekreto
riumi, jis tuojaus pasakė kad 
reikia Italijonus nubausti už 
užsipuolimą ant Ethiopijos; 
1335 m., Žemaicziai sudeginą, 
Kryžeiviu albaza Ragainėje.

jį Utarniiike pripuola Szv. 
Viktorijos o Tau.ti.szka Vardi
ne: Velbutas. Ir ta diena: 1933 
m., daugiau kaip 200 Prancūzu 
žuvo1 traukinio nęlaimeje, apie 
17 myliu mm Paryžiaus mies
to; 1865 m., Rusai uždraudė 
Lietuvos bajorams ir apsiszvie- 
tusiems pirktis žemes; 190.) m., 
atgavus spaudos laisve Lietu
voje, iszejo pirmas numeris; 
Lietuviszko dienraszezio “Vil
niaus Žinios”.

jį. Seredoj pripuola Ado
mo ir Jievo. Kuczios. Taipgi 
Szv. Adai pino. Pasninkas.

jį Ketverge pripuola, Ka
lėdos, Vieszpaties Jėzaus Už
gimimo diena.

jį Marcele Lezauskiene, 
nuo 516 W. Centre uly., turėjo 
operacija in Coaldale ligonlbu- 
te. ' -a——

Shenandoah, Pa. —
Žinios praneszta, isz Washing
ton, IX C., buk buvus miesto 
gyventoja, ponia Anele Svaibo- 
niene (po tėvais Gumauskiute) 
isz V aszingtono, pasimirė 
Utarniiike 11-ta valanda, in 
Washington ligonbute. Paliko 
savo vyra Joną, kuris daugelis 
metu aitigal laike aptieka po1 
Nr. 30? E. Centre uly., mieste; 
du sunu: Joną, kuris tarnauja 
armijoje Fort Bragg, N. U., ir 
Robertą, namie; du anūku, ir 
trys seserys. Prigulėjo prie 
Szv. Thomas Moore parapijos 
Washington, D. U.

Tamaqua, Pa. —
Vincas A. Sakauskas, 57 metu 
amžiaus, nuo 323 Columbia uly. 
kinis nesveikaivo per du sap- 
vaites, ir gydėsi in Coaldale li
gonbute, pasimirė Utarninko 
ryta 7:45 valandai. Gimė She- 
nadoryje, per daugelis metu 
dirbo Lehigh Navigation Coal 
Co., x kasyklose, ir paskutini 
karta buvo phimberis del 
Reading Railroad Co. Prigulė
jo prie keletą draugyseziu. Pa* 
liko savo paczia Mary, (Lot
wick); dvi 'dukterys: Helena, 
pati Frank Dougherty ir Lud- 
vika, pati Virgil Sliellhamer, 
Taniauuai; penkios seserys ir 
du brolius, taipgi keturis aliu
kus. Laidojo Petnyczios ryta 
su apiegomis iii SS. Petro ir 
Povilo 'bažnyczioje 9 valanda ii' 
palaidotas in 'parapijos kapi
nėse.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- j 
oriausios, mieganczios Į 
ant kalno Alyvų, žemei j 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ;!

Knygos Did. 3%x5% col. Į i
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Teisėjas teipgi po prisieka 
užsigynė, bet pasakė kad jis 
nesutinka stoti priesz Senato1 
komisija ir atsakyti už savo 
pasielgimą.

Senato komisija kuri szita 
tardinima laiko yra. vedama 
Senatoriaus John L. McClellan 
Demokrato isz Arkansas. Szi
ta komisija stengiasi isztirti 
kiek yra tiesos in intarima kad 
razhaininkai ir žulikai ežia vi
sa tvarka laiko. Senatorius Mc
Clellan sako kad visas tas 
klausimas bus iszkeltas per 
Naujuosius Metus.

Iszrodo kad ežia žulikai ir 
razbaininkai valdo unijas ir 
kad jie visai nepaiso valdžios 
instatymu.

Teisėjas Connell sako kad 
jis jokiu dovanu isz Teamsters 
Unijos niekados nėra gavės 
apart keletą baksu cigaru, o jis 
anot jo, visai nerūko. Jis buvo 
paskirtas teisėju paties Prez. 
Eisenhowerio, kai Sen. John 
W. Bricker buvo Eisenhowe- 
riui ji užtaręs.

Joseph Blumetti Teamster’s 
Unijos agentas del 377 lęuopos 
teisme nesutiko atsakyti in 
teismo klausimus apię to teisė
jo papirkima su dovanomis.

bet savotiszko kontrakto jis 
randa sunku gauti.

Nežiūrint kokis populiarus 
ir garsus jis buvo, jis turėjo 
atsiminti kad kai jis szimtu 
tukstaneziu doleriu ima isz 
Amerikos žmonių, jis tiems 
žmonėms yra atsakomingas ir 
turi pasielgti' taip kaip dori i 
žmones pasielgia.

Loszikai, loszikds ir daini
ninkes gali savo ožius varinėti 
bet ateina tokis punktas kada 
jie turi prisipažinti kad ir jie 
yra tiems žmonėms atsakomin- 
gi. Ponelis Eddie Fisher, ro
dos yra ta pamirszes ir už tai 
dabar darbo jieszko.
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WASHINGTON, D. C.—
Vienas svietkas, po prisieka, 
pasakė kad valdžios teisėjas 
James C. Connell isz Cleveland, 
Ohio, gavo keletą dovanu, 1955 
metuose nuo Ohio Teamster 
Unijos -didžiūnu, del kuriu jis 
nusprendė keletą klausimu 
teisme.

HOLLYWOOD, CALIF.
Kai dainininkas Eddie Fisher 
apsiženyjo su Debbie Reynolds 
tai visi sake ir pranaszavo kad 
tai pavyzdingas Hollywood lo- 
sziku saliutas. (

Dabar pasirodo kad visai ne
pasirodo jokio ežia pavyzdin
gumo. Kai Mike Todd, garsiau
sias Hollywood paveikslu di
rektorius žuvo eroplano nelai
mėje, tai tas dainininkas Eddie 
Fisher prilipo prie jo milijo- 
nierkos žmonos, Elizabeth 
Taylor.

Jo žmona kitos iszeities ne- 
beturejo kaip tik praszytis di- 
vorso.

Tik kelios valandos po tai 
kada jo žmona Debbie Rey
nolds kreipiesi in teismą del di- 
vorso, jos vyras, dainininkas 
Eddie Fisher iszejo baliavuoti 
per visa nakti su to Mike Todd 
naszle, Elizabeth Taylor, in Be
verly Hills puosznu restauran
ta.
Nors jo žmona vieszai yra pa
sakius kad jos vyra, Eddie 
Fisher yra suviliojus ta bagota 
naszle Elizabeth Taylor, bet 
kai ji pareikalavo divorso ji 
tos naszles vardo nepaminėjo.

Dabar tas buvęs garsus dai
nininkas Eddie Fisher jieszko 
kontraktu ir darbo ant televi
zijos, nes beveik visi yra jo at
sisakė.

Dainininkas Eddie Fisher 
buvo pragarsejes tarp musu 
jaunuju. O dabar kai jis szitaip 
pasielgė tai jau ne1 jaunimo 
didvyris, ir fabrikantai, kom
panijos ir kiti biznieriai ne taip 
(greitai ji pasisaimdins, nes 
žmonių dorybe yra svarbus ir 
opus klausimas visiems tiems 
biznieriams. O tokis palaidū
nas kad ir geras darbininkas 
nėra tinkamas musu jaunimui.

Eddie Fisher butu turejes 
puiku ir riebu kontrakta del vi
sos žiemos ant televizijos, bet 
dabar jis darbo jieszko. Jis ke
letą kartu yra pasirodęs kaipo 
sveczias ant keliu programų,

3 JAUNI MARINAI
NORĖJO APVOGTI

TEATRĄ
PHILADELPHIA, PA. — 

Trys jauni marinai ketino ap
vogti Pearl Theatre ant 21-mos 
ir Ridge uly., kai jie buvo atva
žiavę ežia del keliu dienu atos
togų, isz Cherry Point, N. C.

Du isz ju, ipsiginklave, buvo 
sueziupti tane teatre, kai jie 
keletą! klaida buvo padare; 
treczias buv< > suimtas savo na
muose apie juse po dvieju isz 
ryto.

Detektyvą Samuel Weins
tein ir Richa rd Eife juos suga
vo. Jie yra 20 metu amžiaus 
James Speiįcer isz Tinley 
Park, netoli Chicago, Ill.; 20 
metu amžiaus Daniel Ferrier 
isz Philadelphijos ir 21 meto 
amžiaus Arrlos O. Chambers 
isz Beaver, W. Va.

Detektyvai sako kad jie pri
sipažino kad jie ketino ta teat
rą apvogti. Jie dar ketvirta 
marina intaria, sakydami kad 
kitas j u draugas, kuris tame 
teatre buvo dirbės, jiems parū
pino visa to -teatro plana ir 
jiems paaiszkįno kaip ir kur 
galima pini
kad jis jiems Užtikrino kad jie 
gaus tarp tukstanezio ir trijų 
tukstaneziu doleriu.

To teatro virszininkas, 44 
metu amžiaus Paul Kleiman, 
detektyvams pasakė kad Spen
cer ir Chambers, civiliniai ap
sirengė, atėjo in jo ofisą ir pa- 
prasze darbo, apie deszimta va
landa, vakare. Kai jis jiems pa
sakė kad jis neturi jiems dar
bo, jiedu iszejo isz ofiso, bet 
pasiliko teatre. Jis buvo pate- 
myjes kad vienas isz ju turi 
revolveri kiszeniuje. Kai tik 
jiedu isz jo ofiso iszejo, jis pa- 
szauke policijantus. Policijan- 
tai juos suėmė teatre. Jie j u 
kiszeniuose rado po revolveri 
ir krepszi pinigams.

Visi trys buvo suaresztuoti 
ir in kalėjimą patupdinti, kol 
bus j u virszininkams vaiske 
apie tai praneszta.

pasivogti, ir

NORRISTOWN, PA. — Po-j 
nia Ethel Kravitz, intarta už! 
nužudinima savo vyro, Max( 
Kravitz, buvo rasta kalta ir 
gali būti pasmerkta in kalėji
mą nuo deszimts iki dvide- 
szimts metu.

Jos advokatai William L. 
O’Hey ir Elkins Weatherill 
tuojaus pasakė kad jie kreipsis! 
in augsztesni teismą, nor tuo 
paežiu sykiu District Attorney | 
valstijos advokatas Bernard! 
De Joseph vieszai paskelbė ke
lis ne tokius gražius bruožius 
isz*Ponios Etthel Kratitz praei
ties.

Žmones, kurie seke to teismo 
tardinimus, ne karta pasigailė
jo, anot ju, nabages naszles, ku
ri neteko vyro ir dabar yra in- 
tarinejama.

Isz pradžių, beveik visi su- 
siedai ja užtarė, sakydami ko
kia pavyzdinga, gera ir isztiki- 
ma žmona ji buvo. Kai kurie 
net sake kokis niekszas buvo 
jos vyras Max.

Valdžios ir valstijos advoka
tai turėjo daug bėdos pirm ne
gu jie galėjo visus intikrinti 
kad ežia ne kokia nekalta ir 
smutna moterele. Jiems nebuvo 
valia teisme “Jury” nariams 
pasakyti apie jos praeiti, nes 
taip jie isz anksto apszmeisztu 

1 ir gal taip intikintu teisėja ir 
Jury.

Isz tikro jiems buvo sunku ta 
byla vesti, žinodami ka jie ži
nojo, ir negalėdami nei iszsį- 
žioti.

Bet kai “Jury” rado ja kal
ta už savo vyro nužudinima;,! 
kai teisėjas pripažino ta nu
sprendimą, tai valdžios advo- 

i katai jau galėjo pasakyti nors 
dalele to ka jei visa laika žino
jo. Ir sztai ka jie ir dauguma 
laikrasztininku žinojo, bet ne-1 
galėjo paskelbti.

Szita, tokia smutna naszle, 
kaip tas jaunas žūlikas, nužu- j 
dės savo tęva ir motina, keipe- 
si in teisėja susimylejimo už tai 
kad jis tapo naszlaitis.

Szita, 45 metu, savo ranka 
tapusi naszle, New York mies
te buvo suaresztuota už tai kad 
ji vogė valdžios czekius isz 
paczto dežucziu savo susiedijo- 
je ir už tai kad ji kitu vardus 
ant tu paraszydavo ir paimda
vo j u pinigus.

Kita syki, ji, susidėjus su! 
vienu vyru viename New York 
miesto vieszbutyje, jam galva 
praskėlė su sznapso bonka kai 
jis užtiko ja tusztinant jo keli- Į 
niu kiszenius. Tas žmogus, gal 
nenorėdamas po laikraszczius 
pagarsėti, ja heapskunde, bet 
isz ryto dingo, ir poliėijantai 
negalėjo jos suaresztuoti..

Ji yra intarta kad ji perra- 
.sze ir palszyvai savo drauges 
susietkos varda ant tos susiet- 
kos paskutinio testamento, kad 
jai visi jos pinigai liktu.

V isu 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.

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

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 
ii- jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide- ♦ 
liūs kiekius siunezid in visa Amerika ir Kanada.

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie j u 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 Earm Suris,” tai raszykite ant adreso:

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

FOUNTAIN — MICHIGAN 
' ' . ................................. ...........

Nori Apsiženyti

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Lance Reventlow ir 
jauna, asztuoniolikos metu 
amžiaus loszike Jill St. John 
nori apsiženyti ir lauke jos 
motinos, bagoczkos Barbara

Hutton, kurie ji tikisi sutik
ti New York mieste, ir pra- 
szyti jos pavelinimo. Szitie 
du jaunieji pasitarė apie sa
vo ateinanezias vestuves in 
Hollywood, California.

Sieniniai Kalendoriai 1959m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

lu Dabar po 50^ arba 3 už $1.35

Adresas: x
SAULE PURL. CO. - Mahanoy City, Pa. 
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SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT




