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DU GEMBLERIAI 
ŽUVO

Szunes Siunsta;
Žmones Durnavoja

Mažas Eroplanas Nu 
krito Ir Užsidegė

ATLANTA, GA. — Du ba- 
goeziai, gembleriai kurie buvo 
savininkai puoszniu kliubu, 
Kentucky valstijoje, turėdami 
su savimi daugiau kaip sze- 
sziolika tukstancziu doleriu 
užsimusze kai jųdviejų mažas 
eroplanas nukrito ir užsidegė 
netoli Atlanta miesto.

Policijantai isz rasztu ir ki
tu popieru dažinojo kad jiedu 
buvo James H. Brink, savinin
kas “Lookout House Supper 
Club’’, kuris randasi netoli 
Covington, Kentucky ir Char
les Drahmann, to kliubo vir- 
szininkas.

Jųdviejų vieno inžino ero
planas per greitai leidosi ir 
nepataike in nusileidimo vieta 
Fulton Apygardos .aerodrome.

Charles Lester, advokatas 
Covington mieste sako kad 
jiedu skrido in Miami, Flori
da užbaigti koki ten namu pir
kinio bizni kai ta nelaihie at
sitiko.

Jie buvo taip sudeginti, kad 
nebuvo galima jųdviejų pa
žinti.

Policijantai suskaite szcszio- 
lika tukstancziu du szimtu do
leriu vien tik szimtinemis. 
Daug daugiau jųdviejų pinigu 
sudegė.

Tas kliubas yra uždarytas 
nuo Liepos (July) pirmos die
nos už tai kad policijantai te
nai sueziupo daug žmonių isz 
pinigu belosziant.

James H. Brink buvo pa
trauktas in Senato teismą už 
tokius isz pinigu loszimus ir 
už gaminimą ir pardavima na
mie daryto sznapso, munszai- 
nes. Jis turėjo daug labai 
brangiu arkliu del lenktynių 
netoli nuo Covington miesto.

NEW YORK. — Szios vasa
ros pabaigoje pap’ito tiek 
daug žmogžudyseziu, kad kar
tais pamisima gal ir žmones, , 
kaip szunes, kaitroje siunsta.

Buvęs kalinys, dvideszimts 
metu amžiaus Barry Jacobs, 
sūnūs buvusio galingo Lucky 
Luciano draugo, prisipažino 
kad jis nuszove dvideszimts 
metu amriius Wil iam Hop
kins, kai jis norėjo ji ir kitus 
apvogti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK. — Typwrite- 
riu kompanijos virszininkai 
isz James H. Rand kompanijos 
yra pasiuline augszcziausia 
vieta Generolui D. MacArthu- 
riui. Jis gaus algos visa szim-

PAVERGTOS 642 Aukos 
•TĖVYNES

Jei Bus Karas/ Tai Tik' 
‘Dabar Arba Niekados1

Korėjoje Per 
Viena Sanvaite

Draugai Pasitaria

Generolas D. MacArthur!

ta tukstancziu doleriu per me
tus. Jis tuo paežiu sykiu gaus 
isz Amerikos Armijos $19,548. 
ant metu, kaipo augsztas ka
rininkas.

Nors Generolas D. MacAr- 
thuris dabar užims szita nauja 
darba jis neatsisakys isz Armi
jos, kuri jam turės tiek pinigu

Sovietai savo s; 
. baimes vieszpata 
giasi isznaudoti ypacz ta laika 
kaip bus renkamas naujas 
JAV (Amerikos )^pr.e’zidentas 
ir vyr. JAV vadovybes tikra
me testinume susglarys lyg..-ir 
tam tikra atidenįSma. Vienok 
nepaisant to, kaip pranesza 
laikrasztis “N. Y? T.”, Prezi
dentas Trumanaš .vis tiek yra 
optimistiszkai (matymas visa
me vien gero) ■ nusiteikęs: 
“sziemet vasara nebus jokio 
karo”, parciszke ji-s’ Birželio 
pradžioj spaudai. _Jeigu tokia 
karo grėsmė butUįti^ri, tai jis 
neleistu savo duller s .Marga
ritos in parengta / kelione po 

’ Europa. Vienok kiek kitaip in 
ta reikalą žiuri karinis Anglu 
laikrasztis 
kas ir Szveicaru 
Lausanne” kam. 
minimojo ap^Į^J 
isztraukas iszįSi

L bartine pasduį

idimui h'

“-Gen. D. MacArthur gaus in metus $119,548
14 Komunistu gavo 5 Metus 

Kalėjimą ir po $10,000 Baudos
Indijos Muzika

NUSZOVE NASZLE

Pats Nusiszove
ALLENTOWN, PA. — Po

nia Carrie M. Blose, keturios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus naszlc buvo nuszauta kai 
ji ėjo isz sztoro in Slatedale, 
apie asztuonioJika myliu nuo 
Allentown miesto.

Jos nužudytojas tada pats in 
save pasuko medžiokles kara
biną ir nusiszove sau galva. 
Jis to karabino gaiduką pa
spaude su savo kojų pirsztais.

Policijantas, Saržentas Har
ry Binsinger sako kad Ponia 
Blose buvo nuszauta savo bur- 
dingieriaus, penkios deszimts 
trijų metu amžiaus Cornelius 
J. Kern, kuris buvo divorsuo- 
tas ir gyveno pas ja ant burdo 
per asztuonis metus.

Ji buvo ji iszvarus nuo bur
do už girtuoklavima apie trys 
sanvaites atgal.

tyžvalginin- 
^Gazette de 
per^ispande_ 
Kinko ilgas 
iancziag da- 
į padėjimu.

Helsinki mieste, Finlandi- 
joje, kur buvo laikomi tarp
tautiniai sportai, Amerikie
tis Jim Fuchs, kuris laime- 

. jo sunkios boles metimą to
liausia, ežia paaiszkino pa
nelei Chai Myungsuk kaip 
ta bole reikia rankoje laiky
ti ir kaip paleisti. Chai My
ungsuk buvo vienatine mo- 
teriszke d a 1 y va u t i tuose 
sportuose isz Korėjos.

Jis tuo paežiu sykiu gauna 
keletą tukstancziu doleriu ant 
metu isz vienos britvu kompa
nijos, kurios jis garsina.

Tai mums iszrodo kad Gene
rolas D. MacArthuris neturės
eiti ubagauti, nes tie keletą ' vietai neisznaudos dabartines 
szimtu tukstancziu doleriu jiems palankios padejimos, 
jam parūpins nors juodos duo- 
rfeles ant jo stalo.

ku, ka jie duos: Taika ar Kara. 
“Britu vyriausybes nuomone. 
Karo pavojūs sumažėjęs,” nes 
pereistais metais gerokai padi
dėjusios Vakaru pajiegos, nors 
isz kitos puses, ir laikrasztis N. 
Y. T., pripažinsta, kad jei So-

Prastas piemenelis, kurio 
darbas galvijus ganyti, ežia

WASHINGTON, D. C. — Apsaugos 
Sztabas pranesza, kad Amerikos karo au
kos per viena sanvaite Korėjoje buvo 642. 
Tai iki szio raszymo aukos Korėjoje Ame- 
rikiecziams yra 114,310 žmonių.

Szitame skaičziuoje yra: 20,087 žuvusiu, ■ 
81,874 sužeistu ir 9,469 dingusiu, ir 1,495 
kariszkoje nelaisvėje. 1,385 buvo pirmiau 

|gg» suskaityti kaip dingusieji, bet jie paskui su- 
gryža iįas savup^us.. ‘ ■
' Szhame baisio^ klikos vis auga ir di

dėja, ir musu valdžia mums vis aiszkina
pasilsėdamas ir laika pralie- y teigia, kad lUCS IiekaiiaujamC priesz R o
damas, puezia in namie pa- . , _ . , . .
sidaryta dūda, kuris yra be- HCCZ1US 3T pflCSZ KoiIlUlllStUS, bet kad 1HCS
damas, puezia in namie pa-

Laivai

^Pirkie U. S. Bonus!

į;

pulti Vakarus, tai kita tokia 
jiems proga vargu kada nors 
ar susidarys ateity, Nors sziuo 
metu Rusai stengiasi pavyti 
kitus krasztus ekonomiszkai, 
vienok vis tiek galvoja, jog ka
ras yra* neiszvengiamaš *ir 
ankseziau ar vėliau turės in-

veik visu praseziokeliu var
tojama Indijoje. Indijos 
žmones baisiai vargingai ir 
skurdins ai vargsta, kai j u 
valdovai yra bagoeziausi 
žmones ant viso svieto.

NUSZOVE KETURIS
KOMUNISTU 

EROPLANUS
(Tasa Ant 2 puslapio)

REDAKTORIUS
ŽUVO

Paszove Penkis. Ame- 
rikiecziai Perspėja 

Korieezius
Du Kiti Automobiliaus

Nelaimėjo

tik policijos darba ir pareiga tenai 
me. Reiszkia, musu vaikai tenai 
taikos laiku!

Mums net baisu pamislinti kas
butu jeigu mes tenai paskelbtume' kara, 
jeigu dabar, taiko laiku tiek musu vaiku žūva!

veda-
zuva

tenai

KETURIOLIKA KOMUNISTU NUTEISTA

LOS ANGELES, CALIFORNIA. — 
Keturiolika Komunistu gavo nubausti ant 
penkių metu in. kalėjimą ir kiekvienas tu
ri užsimokėti po deszimts tukstancziu do
leriu baudos, už tai, kad jie darbavosi priesz

Du Union Oil Kompanijos 
laivai, kurie veže daug alie
jaus, užsidegė, kai jie savo 
aliejų norėjo iszleisti, prie 
Oleum uosto, Rodeo, Cali- 
fornijoje. Laivai yra ‘Lom
poc’ ir ‘Victor H. Kelly.’ 
Pirmas laivas ‘Lompoc,’ su

spėjo isz uosto iszplaukti ir 
paskui pasisekė gaisras už
gesinti. Bet antras laivas, 
kuris ežia matomas, nesu
spėjo iszplaukti ir labai bai
siai dege per kelias valan
das.

□ □ o .

OXNARD, CALIF. — Trys 
žmones žuvo, kai du automo
biliai susikūlė ant vieszkelio 
netoli nuo Los, Angeles mies
to. Vienas isz ju buvo redakto
rius, penkios deszimts penkių 
metu amžiaus Edgar Gordon. 
Jis redagavo du aikraszcziu, 
“Spanish-American News” ir 
“Mexican Herald.”

Jo žmona Ella ir Ponia Em
ma Marie Forbes, dvideszimts 
septynių metu amžiaus buvo 
teipgi užmusztos, kai ju auto
mobilius, del kokios ten neži
nomos priežasties, nukrypo in 
ta vieszkelio puse kurioje 
priesz juo važiuoja automobi
liai.

Ponios Forbes vyras Jonas 
ir jųdviejų abudu vaikucziai 
buvo sužeisti toje nelaimėje.

SEOUL, KORĖJA. — Ame
rikos Penktos Lakunu Kompa
nijos Sztabas pranesza, ana1 , , , . ,
Utarninko nakti musu lakūnai Į Amerikos esamaja valdžia ir norėjo ja nuversti, 
nuszove keturis greitus “Jet” į 
Komunistu eroplanus ir ap- 
szaude penkis kitus virsz 
Sziaurines Korėjos.

Svitos žinios atėjo tik keletą 
valandų priesz tai, kada Tautu 1940 metais. 
Sanjungos Sztabas buvo per- yj j Konlu„jStaj vjsaj 
spejes septynios deszimts asz- ■ 
tuoniu miestu gyventojus isz- btlUSDlCS, IT VISI Sako, kad jlC 
sikraustyti, nes musu bombne- . . . •
sziai tuos miestus ir ju apylin- SIS UI- aUgSZtCSllIlIS telSBHlS. 
kės bombarduos. Jy teismas tCSCSl HCt pCl’
pranesza, kad musu “Sabre” nesiūs ir valdžiai baisiai daug kasztavo. 
eropianai sunaikino keturis yjsį jje giriasi ir didžiuojasi kad jie priguli 
ffnviotr toin tto rl i n o m n c TVTTC1

Tai didžiausia bausme kuria Teisėjas 
William C. Mathes galėjo jiems uždėti, su- 
lyg Smith Instatymo, kuris buvo investas

nepaiso tos 
dabar kręip-

szeszis me-

Sovietu taip vadinamus MIG 
greitus kariszkus croplanus ir 
paszove penkis kitus per. ketu
ris susikirtimus padangose.

Lakunu Sztabas pranesza, 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

prie Komunistu Partijos.
Mes nežinome ir nepaisome kaip kiti 

in szitoki klausima žiuri, bet mums iszio- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Kai kumsztininkai Walcott 

ir Charles susikirto, pagarsiu^ 
tojai u'žmokejė $200,000.00, 
kad galėtu tas kumsztyn.es pa
rodyti ant televizijos. Tai 
reiszkia buvo $30,000 del kiek
vienos minutes.

• Antras Pasaulinis Karas 
kasztavo apie keturis trilijo
nus doleriu. Tai, jeigu butu 
galima iszrokoti, tai yra apie 
$1,708.00 del kiekvieno vyro, 
moteries ir kūdikio ant szio 
svieto.

5 Tik durniai kalba apie tai
ka ar paliaubas. Atsiminkime 
kad vyrai ir moterys nėra 
aniuoliai. Ir szventuju nagai 
savaip riesti.

ris yra Demokratu iszrinktas 
del Prezidento sako: “Mano 
szirdis nelengva, ir man nėra 
kuomi džiaugtis. Asz began ir 
traukiausi nuo tokios atsako
mybes. ’ ’

Mums iszrodo kad jau laikas 
Gubernatoriui Adlai Steven- 
sonui pamirszti visa ta savo’ 
kuklumą, ir daugiau nekalbėti 
apie tai kaip jis nenori tos gar
bes. Jeigu jis vis kaulys kad 
jis nenori, tai. galimas daigtas 
kad ir,negaus.

Kai Demokratai paskyrė 
Sparkman del YUce-Preziden- 
to, jie tuo paežiu sykiu inpy- 
kino visus juodukus, nes jis 
vis balsuodavo priesz visus in- 
neszimus ar instatymus, kurie 
duotu juodukams lygybe.

Dariaus-Girėno Minėjimo Komitetas Chicago, III.

■*S«

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1952

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. 20o.

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

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Kitokios Knygos

Vaikai yra tokie, Kokius 
Juos Tėvai padare, 
Ar tai dyvai, kad 
Tėvas vaikus bare?

Viena męrgaituke paklydo 
■dideliame mieste. Kai polici
jantai ja surado ir jos klausi
nėjo kur ji gyvena, ji atsake: 
.“Jeigu ju^ mane nuvesite in 
bažnyezia, tai asz isz ten rasiu 
kelia namo.”

Net ir priesz Korėjos kara, 
'■paprastas Amerikietis turėjo 
apie $1,300.00 ant metu algos, 
inėigos'; Europiecziai turėjo 
api'e $375.00; o kitu krasztu 
žmones gavo ir dabar gauna 
apie $41.00 ant metu.

Demokratu Partijos bosai 
ne taip labai norėjo Guberna
torių Adlai E. Stevensona. už 
savo kandidata. Jie labiau bu
tu noreje Harrimana, bet jie 
iszrokavo kad Stevensonas ga
li geriau ir tikriau laimėti rin
kimus ir už tai jie ji paskyrė. 
Dabar klausimas! Ar Demo
kratai gales Stevensona suval
dyti ir ar jis Demokratu Parti
jos bosu klausys? Vienas ste
bėtinas ir keistas dalykas apie 
Gubernatorių Stevensona yra 
tai kad jis yra teisingas ir san- 
žiningas. Demokratams tokis 
žmogus tai tikrai aitvaras. Jie 
su tokiu žmogumi nemoka ir 
nemokės kaip apsieiti.

Isz kaires in deszine sėdi: 
Teodoras Blinstrubas, Anta
nas Kalvaitis, Jusintas Ku
dirka, Antanas Poczius, Dr. 
Steponas Bležis, Antanas 
Rudis, Komandierius i s z

NAMELIS :: :: :: 
:: PUSTELNINKO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

szeszi žmo- 
paširasze ant musu krasz

to Nepriklausomybes paskel
bimo. Isz ju dvideszimts sze- 

.czi buvo advokatai, szeszi dak- 
'trirai, gydytojai, du kareiviai, 
du dipliomatai ar politikieriai, 
viėnaš redaktorius, vienas ju
rininkas, vienas inžinierius,
vienas sziauczius ir vienas 
dvasiszkis. Seniausias pasira- 
szytojas ant to musu. Nepri
klausomybes raszto buvo re
daktorius Benjamin Frankli
nas, kuris tada buvo septynios 
dėszimts metu amžiaus; ir jau
niausias buvo Edward Rut
ledge, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus lajeris, advokatas. 
Paskutinis isz tu pasiraszyto- 

. ju pasimirti buvo Charles Car- 
rollj kuris pasimirė,’ susilau
kęs devynios dėszimts penkių 
mėtų amžiaus, Lapkriezio ke
turiolikta diena 1832 metuose.

Septyni jauni vaikai, nuo 
dėszimts iki trylikos metu am
žiaus, pasivogė boiika sznapso, 
ir visi iszsigėre ir pasigėrė. 
Kai policijantai vienai tu vai- 
‘ku motinai taip papasakojo, ji 
’atsrikė: “Asz nesuprantu ko
dėl mano vaikui reikėjo tas 
sznapsas vogti, nes jis gali 
gauti kiek tik jis nori namie.” 
Jos vaikas yra- dvylikos metu 
amžiaus. '
i. ....

’’ ' '. Y • • 1

Kai Robert C. Kefauver, tė
vas Senatoriaus .Estes Kefau
ver, iszgirdo kad jo suims pra
laimėjo rinkimus ir kad Ste
venson laimėjo, jis nusispjovė 
ir sake: “Tegu Stevenson turi 
tuos rinkimus ir tegu velniai ji 
paima. Generolas Dwight Ei
senhoweris bus musu Prezi
dentas.”

j- • • I ■

Gubernatorius Illinois vals
tijos Adlai.E. Stevensonas, ku-

Legijono 271 
go, Ill., Koi 
DaužvaK'dis, 
nauskaX Eu 
te, Aninas

’ Amerikos
Posto, Chica- 

Dr. P.
Jonas Kaza- 

Eufrezina Mikužy- 
Valonis, A. Va-

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lukas ij Advokatas Antanas 
Lapinskas. Stovi: Advoka
tai, Alfonsas Wells ir Anta
nas Olis.

Kai vienam susiedui buvo 
prikaisziojama, kodėl jis toki 
brangu “Cadillac” automobi
liu nusipirko, jis greitai iszro
kavo ir szitaip atsake: “Szitas 
automobilius ne toks jau 
brangus, jis man kasztavo 
$4,100 ir jis sveria 4,300 sva
ru. Tai iszeina mažiau kaip do
leris ant svaro. Tai pigiau ne4 
gu svaras steiko šziandien.”

Pypkes Durnai

Neverk Lietuva
Nevc-rk, Lietuva, nes dar 

nežusti,
Norint neliauja prieszas 

kankines,
Neverk, Tėvynė, nenusiminki, 
Dar mus negeso meile krūtinėj. 
Mes nenustosi mdirbt del

Tėvynės,
Nors baisi prieszo ranka mus 

spaustu,
Statysim jiega savo krūtiniu,
Kad miela szali prieszas 

neskriaustu. ,
Nors ilgus amžius prieszai 

kankino t
Pavergė szali musu gimtine, 
Prigimta kalba musu naikino, 
Gesino meile vargszu krūtinėj, 
Bet vargszas brolis ta

iszkentejo,
Prie sunkaus darbo prakalta 

liedains,
Prigimta kalba jis pamylėjo,
Drąsą stiprybe szirdyj 

aukledams.
Ir mes šziandien Tavęs 

neužmirszim,
Prie Tavęs gryszim kaip tik 

galėsim.
Norint nelaimiu daugel 

patirsim,
Bet Tau, Tėvynė, vargti 

padėsim!

ve Dievas veda. Tai pasakęs, 
paėmė isz kavones žibinte, už
degė ir Klausui padavė. Tas 
atsisveikinęs su abiem, iszejo 
isz grinceles, o skubino, idant 
kuogreieziausiai parkeliauti 
namon.

Pamojo Beatusas in savo 
Sveti ir nuėjo su juo in kopi y-, 
ežia. Kada inejo in koplyczia, 
vienas in kita žodžio neprakal
bėjo. Senis uždegė lamlpute ir 
uždzvanijo varpeli, kuris bok- 
sztelyje kabojo. Varpelio bal
sas visoj pakalnėj 'buvo girdė
ti.

Po maldai iszejo isz kolply- 
czeles, o kada duris uždare, 
stojo ant kalno ir per žegnojo 
pakalne, kurioje gyveno jo 
prieteliai. Kada inejo in grin- 
czele, vela savo sveti spaude 
prie szirdies.

Norint ta grinezele buvo ma
ža, vienok smagi. Stovėjo ker- 
czioje liepinis stalas, aplinkui 
suoleliai, kitame kampe stovė
jo lova, ant kurios vietoje pa
talu 'buvo samanos. Buvo teip- 
gi ir kamaraite pribudavota, 
paskirta pakelevingiems. Vi
duryje grinezios kabojo ant il
gos karneles lempute. Pakele- 
vingam besidairiant grinsziu- 
kei, Beatusas nesze ir ant sta
lo state maista, idant sveti pa- 
vieszeti. Padėjo si kute gražios 
duonos, obuoliu, medaus ir 
rieszutu, taip jog pilna stala 
pristatė. Tailpo-gi atnesze kru- 
za gero vyno ir medine czier- 
ka.

hdovai ir atsidėjus 
| paruosztu žygiu 
[kovingumas. Ru- 
Rdideli patogumą

KY.T., 
^ag Kad vakarai''

vykti. Vakaru karinis stiprė
jimas ir “ypacz Vokietijos pri
sidėjimas prie Vakaru verczia 
Vokietus apsispręsti už atmai
na: “Dabar arba Niekuomet.” 
Tam tikslui paskubomis gink
luojami, pi 
stiprinamu

i 175 divsį 
sams yna 
subiro Jp 
nuomonė
stambias pajiegas turi laikyti 
Korejos^fronte, ir tai paczias 
geriausias ir naujagadyniai 
ginkluotas. Sovietams butu 
labai patogu Kinija invelti in 
kara su Vakarais. Todėl esą 
labai svarbu, ka parodys szie 
ir sekantieji po ju metai.

Bazely leidžiamas Szveicaru 
‘Nationalzeitung’ samprotau
ja, kad tuo atveju, jei laimėtu 
Generolas D. Eisenhoweris, tai 
JAV (Amerika) Užsieniu Po
litikoj vėl lemiama vaidmenį 
vaidintu Dulles, sziuo metu pa
sitraukęs isz dabartiniu parei
gu. Neabejojama, kad Gen. D. 
Eisenhoweris, kuriam ypacz 
gerai pažinstami Europos rei
kalai, veikiai insiveles in rin
kimine propaganda, duos svar
biausius savo Užsieniu Politi
kos apmatus. Jau dabar jis 
reiszkia nuomone, kad jam 
‘svarbiausia iszsaugoti taika.’ 
Jei reikes, del to jis neatsisa
kys susitikti net ir su paežiu 

1 Stalinu. Vienok jei butu pa
aukota Vakarinia Europa, tai 
ir Amerikai susidarytu neap
sakomai didele'tiesiogine grės
mė, pažymi “N, Zur. Zeitung.”

— Yra tai viskas, kuo ga
liu sveti priimti, tarė senelis, 
paėmė sveti už rankos ir paso
dino už stalo. Pasidrūtink, 
broli, ir atsilsėk po kelionei.

Ne, atsake pribuiszas, grei- 
cziau iu burna nieko neimsiu, 
kolei nedažni ošiu apie, dalyką 
kuris mane galės apraminti.

— Na, gal ir galėsiu kuomi 
padėti, atsake senelis, bet .pir
ma turi pasidrūtinti.

Dabar davėsi afeigis persi- 
galet, sodo prie stalo.

—-BUS' DAUGIAU—

“Stalino Statybų” 
Paslaptis

Platinkit “Saule”

Tik’ dabar akivaizdžiai pa- 
aiszki dideliu Sovietiniu kana
lu, prąvesta visiszkai neatsi
žvelgiant in nuostolius žmonė
mis, kritusius kaip muses, 
žiauriau negu Faraonu laikais, 
gudrumai tikslai. Kadaise Le
ninas mete szuki: “Komuniz
mas yra Sovietu jiega plius vi
so kraszto elektrifikacija.” 
Dabar ta užmanymą ėmėsi tik
rame pavidale perstatyti Sta- 

| linas, pasiryžęs atsilikusia Ru-

sija ukiszkai ir gudriszkai isz- 
kelti in kitu 20 a., valstybių 
tarpa. Ko nepavyko Turku 
sultonui Šėlimui II ir Petrui 
Didžiajam, būtent ten, kur 
Volgos vingis prie Stalingrado 
ir Donas prie Kalaczo priartė
ja per 100 km, iszvesti kanala 
ir ju vandenis sujungti be jo
kios atodairos in nieką prave
dė Stalinas. Dirbama buvo 
žiauriausiomis sanlygomis, 
bet ju niekas nežiūrėjo, svar
bu buvo tikslas.

1933 metuose buvo iszvestas 
Baltosios juros kanalas, jun
gias ja su Baltijos jura, 1937 
m., Maskvąs-Voįgos. kanalas, 
d cTaiorir lfei^fts^Volgoš-D6nd 
kanala, kuris priesz Sekmines, 
kuriu betgi niekas dabar jau 
Sov. Sanjungoje nebeszvenczia 
buvo iszkilmingai atidarytas, 
“nuo 1952 m., Vasaros galima 
Sovietinius povandeninu lai
vus, submarinus ir greitlai- 
vius, minininkus ir minogau- 
džius, torpedinius laivus, nai
kintojus ir pakraneziu laivus 
iki 2500 BRT isz Arkties led- 
jurio lengvai vandens keliais 
perkelti in tris Pietų Rusijoj 
esanezias juras ir prieszin- 
gai.” Kadangi Volga net iki 
Stalingrado gali priplaukti 
laivai net iki 10,000 BRT, tai 
ateities kare Sovietu Juodo
sios juros kreiseriai galės 
veikti Kaspijos juroj ir mesti 
in kautynes prie Persijos kran
tu.

Cimlianskajos juroj dirbti
nai sudarius didžiuli vandens 
tvenkinį, tuo budu bus apsau
gota ligi sziol lengvai pažei
džiama visa “apatine Sovieti
nio kūno mase”, atidarius jo 
užtvankas, butu nukirstas bet 
koks žygis in Sovietines pra
mones. Prie ta proga paskelbto 
apraszymo Vokiecziu “Der 
Spiegei” Nr. 21/52 insidejo 
Rusijos keliu žemėlapi, in kuri 
intraukta ir Lietuva. Budinga, 
jog Kaunas pažymėtas ąiszkiai 
Lietuviszkai: ne “Kairėn” ar 
“Kovno” bet “Kaunas”. Prie 
Stalingrado Kanalo angos pa
statytas milžiniszkas 50 m 
aukszczio Stalino biustas su 
skulptūromis iszpuosztais 
triumfo vartais. Vienok kiek 
prie tu “didingu statybų”, 
kur bedirbant ore užszaldavo 
net vandens purslai, žuvo mu
su tautiecziu ir kitu pavergtų
jų, tikrus praneszimai nieko 
nesako.

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

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c. : • , ■ ■ .

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz.;Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa- 
gal sėnoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszgany to jaus 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 svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Skaitykit “Saule’,j

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti uup 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.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20e.

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

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

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

No.132—Trys Tsįori jos: Apie 
Ariglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25e.

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

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

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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, ■ Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.l 55—Szakiiiis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c. 1 b ' “ '

No. 158—A p i e Kapitonas 
Storm’field Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isžtyre; Prigautas 
Vagis. . 60 puslapiu, 20c.

N o.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguiria in Balta 
Vergija;: Pusiaugavenis; Viėsz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvakė; Dėl 'Pirsžtiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Mėnesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Eg- 
Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie ,100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c. ’ 1

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- , it, o n t
davinėti Pinigus. Ą5 pus., 20c. [ Pirkie U. b. Bonus!

Kaip Užsisakyti Knygas

USr’ Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino MonLOr- 
deri, Express ar Bankiuo Mo
ti i-Orderi, o jeigu norite pail
gais siusti, tai, reikia- Užregis
truoti laiszka su pinigais.

SEF5 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasžtu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laisžkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City.Pa., - U. S. X 
a—3

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

Pirkie U. & Bonus!

I Make today j 
J rwpttf f 

Ovl/niM Statls 1 
Mfense Bonįs'.'J
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Namelis Pustelniiiko
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(Tasa)

Pąrgryžo in grinezia, paka
vo jo tuojaus bakalninko klet- 
ką ir kankles ir iszgere'be ru- 
pesties czierka vyno už savo 
Užminti. Taip perėjo kelios 
sanvaites, kada tuom laiku 

•nieko nemfelijo, kaip tiktai 
apie būda, kad galėtu kasdien 
eiti in karcziama. Apie sakal- 
ninka mislijo, kad jau viskas 
pasibaigė. Bet tame apsiriko. 
Kada viena karta grajijo kar- 
ėziamoje isz kortu su savo 
priėtęliąis, inbego su paskubiu 
Vienas isz Ditriclio tarnu ir 
spszuko: Neprietelis, nepriete
lis! Ta naujiena taip iszgazdi- 
no gaspadoriu, jog paszokes 
net Ėįala apvertė su kortomis, 
o: ir sėdinti szalia jo kaimyną. 
Suniuręs stojo Szalia drutvie- 
tes niuru ir mate žiburius ant

?muru.
— Dabar jau po manim, 

i,tarė gaspadorius ir nubėgo in 
grineziute po lova palindo.
r Tuo neprieteliu buvo ne kas 
kitas, tiktai Otonas su vaisku. 
Jaudiėna buvo arti drutvietes 
bėt girioje lauke vakaro. Tada 
nubėgo tiktai pats Otonas prie 
biuru, prie tu duriukiu, kurio
mis gaspadorius ėjo in kar- 
ėziama. Badės jas atviras, su- 
gry'žo atgal ir lauke kol sutems 
tada trauke pamaži, jog nebu
vo girdėt. Kada‘buvo ant kai
lio, visi pradėjo per tais duriu- 
kės ineiti in vidų drutvietes. 
į’otaiii uždegė žiburius ir suri
ko-labai baisum balsu. Iszver-
šehSįu^si’iif’paka^iiš. ‘Subėgus liepsiu dar sziandięn nuvesti
šzeiinyna Ditriclio norėjo atsi- 
splrt neprieteliui, bėt visi li- 
lbš‘isž!gėnioti! Dažinoješ Dit- 
richas apie galinga neprieteli 
pabėgo iii kavone, kuri buvo 
kaih-baruose. Girdėdamas 
š&ambejima ginklu, lauke su 
kardu rankoje ateinancziu. 
Tuojaus isz vert e kavones du- 
'ils, ir Otonas'pirmas inejo in 
vi dm Ditriclias mėtėsi tuojaus

■ii ?
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< L1ETUVISZKAS

SAPNORIUS
’ Su 283 Paveikslais Į,
] . ; > 160 Puslapiu I;

:: 8 ool. ilgio, 5yz ool. plocrio < 
; Iwaisskina sapnu ir kas / 

i; ateiteje stosis. Su priedu Jį 
j; planatu ir visokiu burtu. !; 
j 'Knyga in minksztos po- / 

.j j pietos virsseliuose. j; 
; i Pinigai reikia siusti su ; t 
J užsakymu: j!

i Tiktai,... $1.00
■ Ii8aule Publishing Co., 
I; Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ;;
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* Laikais* ir pitiigni' baisiai, 'baisiai ir veidą užsiėmė sii rafi- 
•gręitai bėga per ajįostogasj komis. Otonas pareikalavo

ant Otono, vienok jam nepasi
sekė: priszoko keturi stiprus 
kareiviai, atėmė jo ginklą, o ji 
pati surakino geležiniais pan- 
ežiais. O kada savo juodas akis 
in Otoną inlipino, tas prisiarti
nęs prie jo tarė:

— Ditrichai, Ka ? Nepaži
nai manes? Žiūrėk gerai, o pa- 
žysi mane! Ęsmi asz tas patsi, 
ka tai turėjau sakalus ant par
davimo. O jeigu nori žinoti 
kaip vadinuosi, tai tau pasa
kysiu, jog mano vardas Otonas 
ir jog esipu sunum grafo Vai
delio, kuri laikei per daug me
tu kalėjime, o kuris su Dievo 
padėjimu yra liuosu!

Iszgirdes tuos 'žodžius, Dit
riclias pradėjo blaszkintis in 
sžalis kaip padūkęs ir baisiai 
keikti. Labiausiai pyko ant sa
vo gasipadoriaus. Savo piktu
me tvėrė nuo kamino nuodėgu
li ir szvitavo apie save, net len- 
cugai, su kuriais 'buvo sura
kintas, czerszkejo. Ha tas pra
keiktas nevidonas, tas neteisus 
tarnas, szauke Ditriclias, dan
timis grieždamas. Jei 'butu ge
rinus sergejes kalėjimą ir 'bro
mą, nebucziau ta geda apturė
jęs. Kad ne tie lenėugai, o kad 
jis man ežia pasisuktu, tai su- 
pleszycziau in szmotelius!’

— Apsimalszink, Ditrielie, 
pertrauke Otonas. Tavo keiks
mai ir blaszkymos tau nieko 
nepagelbės. Pamislyk gėriau, 
ka dabar kenti, yra tai bausme 
už padarkytas žmonėms netei
sybes. 0 kad butu tau ramiau 
mislyt apie tavo nedorybės,

in szalta ir tyka vieta. Tenai 
tave Dievas apdovanos myli’s- 
ta, jog .pažysi savo nedorybes, 
po tam apverksi savo nusidėji
mus. -

Tai pasakęs, mostelėjo ant 
stovineziu kareiviu. Tie tuo
jaus priszoko ir iszvede isz 
kambario. Dabar Ditriclias isz 
piktumo tie keike, bet staugė 
kaip szetonas, net balsas mū
ruose atsimusze. ■

Dabar Otonas nuėjo in kani* 
barius kareivines ir jos duk
ters. Abidvi rado klUĮpanczias. 
Lauke jos su baime nepriete- 
liaus. TrukšzmaS ir' riksmas 
nuo kiemo daejo net in ju au
sis ir jos labai iszsigando.

— Nesibijokite ponios nie
ko ! Prakalbėjo Otonas meilin
gu balsu, asz jusu noriu tiktai 
prasžyt nakvynes; o turiu vilti 
jog kareiviui neatsakysite, jei
gu sakalininkui kelios sSnrai
tės atgalios neatsakėte. Dit
riclias nenorėjo tiktai. '

Dabar ji pažino, per ka ap
siramino. Czia pasakė savo 
varda ir pravarde, o teipogi 
kuomi jis yra: Nenutylejo tėip- 
gi apie būda, kokiu iszyaliiyjo 
savo tęva. Pasakė joniš kamis- 
Įijo ip'adaryi su Ditricliu. Keti
no ji taip ilgai laikyt kalėjime 
ir duoti pakutavot už jo pikty
bės; kolei negailesis' trž-ta Vis
ką ii' pasitaisys. Verke motina 
su duktere, o potaiii tarė Ma
tilda : Asz dekavoeziau Dievui, 
jei jis pasitaisytu! .

Ant rytojaus nuėjo Otonas 
pas gaspadoriu, idant piidėka- 
vot už jb svetingumą. Tas til
dąs 'žmogelis da po lova tupė
jo. Vos per g voltą kareiviai 
galėjo ji isz po lovos iszlupti. 
Pamatęs sakalninka, susziiko 

kanklių ir peike jo nedora ap
siejimą; potani pridėjo:

— Nuo szio laiko urėdo ne
turėsi, kolei nepasigerinsi. Ta
vo vieta užims malka-kertis 
Bupertas.

Bet su gasipadoriaus paezia

Jeigu mergeles tikrai nori 
■ vyreli gauti, 

Tai laikais ne su vaszeliu 
' negaili pritraukti,

Nes tai vis tėveliai taip
' daro, 

Jeigu vyrukus nuvaro.
. Tėvai nori pirma pinigus 

iszvilioti,
Bet vyrai Detroite nemano 

duoti,
Papraszo pas save 

atsilankyti,
Kad mergeles pamatyti.
Vieszina feu gerymais,

' Kaip pinigu negauna, 
Sztai: Vaida pradeda,

O da kaip koki vaikina, 
nuszaut kerszina.

Tėveliai, taip nedarykite 1 
Vaikinu doru nuo dukrelių

■ nebaidykite,
‘ Nes tas’ant gero neiszais,
O dukrelei pražilti pareis;
' Tolinus bus daugiau, 
Kaip pasimatysim vėliau.

❖ ❖
Du kart vyras myli

■ : : savo pacziule: 
Bažjiyczioje laike

~ ‘ • vinežiavones,
Ir per jos ilaidėtuves!

* * *
Sziandięn merginos daugaiu 

isždyjkauna,
Ne kaip vyrai,

1 O kas svaibiausia, 
Merginos iszveda isz kelio 

'■ ' \ vyrus!
Motinos mažai rūpinasi
Apie iszauklejima savo 

, dukrelių,
Nenori tuom darbu

• J užsiiminėt,
Kaip tai kitados darydavo,

Tik pavedė taji darba 
svetimiems.

Sziandieniiies merginos, 
Nesisannatina skaityti tokiu 

szlamstų knygų, 
Jr kuom josios yra 

karsztesnes, 
Tuom akyviau jas skaito! 
Taip, šziandien mėrginos 

iszveda vaikinus
Isz kėlio, ir tai tikra

■ ... teisybė!

Užvydejimas/yra biaurus ir
■ ' me^eiktindsydalykas,

■ , J i s se ja tarpe ži 11 o n i u,
Nešutiknnua, heaipykanta ir 

pragaiszti!

“Talmudo Paslaptys”
ijh .b Apie . c ‘. >
ŽYDU TIKYBOS 

i: PRISAKYMUS ::

L&bat užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Adiwas; v ...J -L-
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suvis meilingai apsiėjo, kuri 
verke stovėdama su vaikais 
kamputyje; tarė jai:

— Tu esi gera moteriszke! 
Už tavo gražu priėmimą galiu 
tau atlyginti. Tame laike gali
te sau su' poniomis gyvent 
kambariuose; apie jus ir jusu 
vaikus neužrairsziu. Galėsi sa
vo vyrui pasakyt, kuri atiduo
siu po valdžią naujam gasipa- 
doriui, idant pasigerintu. Jei- 

,gu pasigeris, tada gaus urėdą 
koki uores.

Polam nusidavė Otonas in 
Ruperto gyvenimą; Matilda ir 
Agnieszka nuėjo su juo drau
ge. Negalima to džiaugsmo aip- 
raszyt, kada Rulpertas pažino 
tame jauname kareivyje sakal
ninka. O kada Otonas pasakė 
jam, jog jis bu^drutvietes gas- 
padorium, tada suszuko:

— Yra tai didele teisybe, 
jog kaip kas pasikloja, taip 
iszmiega, o katras geras, atly
ginimą apturi. Puolė tai prie 
Matildos, tai prie Agnieszkos, 
nežinojo ka daryt isz džiaugs
mo.

Potam paleido visus neval- 
ninkusir kožnam atidavęs, kas 
prie ko prigulėjo, atsisveikino 
Otonas su Matilda ir Agniesz
ka, prižadėdamas, jog jas 
trumpame laike su savo tėvais 
atlankys, idant galėtu drauge 
visi džiaugtis. Treczia diena 
potam iszvažiaivo, nes labai il
gėjos tėvo ir motinos.

<• ❖
Jau saule nusileido už Szvei- 

carijos kalnu ir miglos apden
gė pakalnes.' kada kokis tai 
pelegrimas ilguose rūbuose, su 
virvute apsijimses, su skrybėlė 
ant galvos, s S. lazda rankoje, 
inejo iii. ^erįftzniiiko Klauso 
grincziuke. Siregejes pervaz- 
ninkas, stojos ,lu pagodone nuo 
suolo, ant kurio sėdėjo, ir pa
sveikino nepažinstama, tary
damas: f’’

— Sveiki buki tevė! Kas 
jus ežia atvede in mano grin
cziuke ? Ar gal norite pernak
voti ? Jiik jau šutėme. Viską 
jums gatavas ėsmi padaryti.

Suspaudęs ranka pelegrimas 
tarė:

— Jeigu viską man prižadi 
tai mano ‘prasžynio neatsakysi. 
Anoj szalyj ažefo, ant augszto 
kalno būna dievobainlingas se
nelis, kuri vadina Beatusu.

— Taip, taip! Pertrauke 
jam Klausas, Beatusas yra la
bai dievobaiiiiingas žmogus, 
tikrai kaip koks szvėiitasis. Ji 
visi laiko didelėje pagodoneje, 
kaip locna tęva. Visi pas ji 
skubinasi, kad jo koplytėlėj 
isžgirsti isz jo lupu pamokslą. 
0 visi sugryžta namon su leng
va szirdžia. Tankiai ir asz pas 
ji atsilankau.

Ta jo kalba sujudino nepa- 
žinstama.

— Na tai geras prieteliau, 
tarė nepažinstamas, ar per kel
si mane in kita szali, jeigu tau 
naktis neperlszkadys.

Vos pabaigė, o jau Klauso 
gi-inczioje nėbuvb. Nubėgo jis 
prie ažero, kad paruoszti val- 
ti. ■ •;? -

Tame laike Rože savo sve- 
eziui davė duonos su sviestu ir 
stiklą raudono vyno, kuri pati 
isz vynvuogiu įszspaude. Rože 
labai džiaugėsi kad nepažins
tamas pustelninkas (taip isz- 
rode) skaniai valgė ir gere. 
Pasidrutįnes pustelninkas sto
jo linksmesniu.

Dabar inejo Klausas in štu- 
ba, su didelė ant 'galvos kepu
rė; taip kad vos akys jo buvo 
matomos.

Jau valtis paruoszta, tarė 
pustelninkui. Jei norite, tuo
jaus galime plaukti: Nes pra
deda niauktis, gali būti viesu
lą. Kolei kas bus, busime anoj 
pusėj ažero. Pustelninkas pa- 
dekavojes Rožei už svetingu
mą, o įklausąs pažadėjo jai, 
jog sziandięn sugryž. Ir abudu 
iszejo.

Nuo grinezios in ažera ėjo 
siauras takelis. Klausas ėjo 
pirma, o paskui ji pustelnin
kas. Kad buvo prie ažero, užte
kėjo menulio isz užkalnu rodos 
ir jis norėjo kame‘nors pagel
bėti. Sėdo in valti ir leidosi 
vandeniu. Vieszpatavo tyla. 
Ant ažero jokios vilnies nebu
vo. Buvo puikus oras. Nieko 
nebuvo girdėtis, kaip tik 
pliauszkejimas vandens nuo 
irklo, kuriuo valti vare. Kal
nuose gyvuliai jau buvo pa
talpinti savo pridaržėse. Nie
kur jokie balsai neatsiliėpe. 
Pustelninkas apie viską misli
jo, ypacz apie tai, kaip duži
uos nuo Beatuso apie savo pa
ezia ir apie sunu: Szirdyje jau
te dideli džiaugsma. Tankiai 
iszpuole kelios aszaros, tankiai 
atsiduksejo, tankiai kele ran
kas in dangų. Klausas ant pus- 
telninko žiurėjo kaip kada. 
Nieko ne kalbėjo.

Stojo prie kraszto. Buvo de
vinta valanda. Kaip Klausas 
pasakė taip ir stojos. Dangus 
apsiniaukė ir pasidarė suvis 
tamsu. Iszlįpo isz valties, pri
kabino prie medžio, potam 
Klausas užžibino smalini -sza- 
kali, kuri isz namu paėmė.

— Zopostis ne nopostis, ta
re, czia ir pratusiam nelabai 
atvožna. O ve siauras takėlis.

Ėjo Klausas pirma su žibin
tuvu, o pustelninkas paskui 
drebaneziu žingsniu. Isz pra
džių ėjo trapeliais kalne įsi
kaltais, potam ėjo taku prie 
pat griuvo. Augalo pasijuto 
esąs ant kalno.

— Na dalbai- galime atsil
sėti ir nesiskubinti, nes jau es
ame ant gero tako ir. jau nepri
valome bijoti debesiu, kurie 
sztai žemiau matytis.

Pustelninkas aipeme dyvai. 
Pakalnėje ažeras osze, o vilnys 
toj-

Pakelevingas labai džiaugė
si, kada apie ta iszgirdo.

— Ar matote ? Tarė Klau
sas. Ana tenai stovi namelis, o 
szalia jo koplytėlė, kurioje tė
vas Beatusas kas sanvaite Die
vo žodžius garsina.

Netrukus paregėjo ir žiburė
li tangelyj. Ba iki tolei buvo 
tamsu. Klausas puolė ant keliu 
ir meldėsi. Tuo susijudino pa-

ūžia naujausias iszradi- 
mas del telefono, kuris buvo 
pirmaji syki parodomas Pa
ryžiuje. Naujos telefonas, 
kuris yra vadinamas neofo- 
nas, po kairei, isžrodo kaip 
mažas radijo. Kai prisi-
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kelevingas. Klaupė ir jis ant 
maldos. Tame davėsi pustel- 
ninko grinczelei girdėtis gies
me ir kanklių balsas. Giedojo 
su triukszmu muszė in kran- J
tus. Po pusei valandos atėjo 
giraitei), kurios szalia stovėjo 
Beatuso namelis. \

Klausas numėtė nuodėguli 
ir tarė:

— Na dabar jau esame vie- 
taip:
Kaip ore ant lengvu debesiu, 
Žiba tos žvaigždes del visu, 
Kaip kožnas pauksztelis 'yra 

apžiūrėtas,
Isz Dievo rankos kožnas pape

nėtas.
Taip ir jo malone žmogų 

apžiūri.
Ir toki, kuris nieko neturi.

— Kas tai yra? Atsiliepe 
stebėdamasis pustelninkas, ka
da giesme pasibaigė, rodos 
mano jaunos dienos sugryžo, 
kada buvau mažas, tai mano 
tėvas ta: giesme giedojo.

Vėl iszsigirdo giesmes baisa, 
kuri tuo paežiu balsu traukėsi: 
Tevė isz'klausyk maldas mano, 
Pasigailėki sutvėrimo savo. 
Kada sulauksiu smerties

valanda,
Tegul-gi viltis Tavo ramina. 
Apdovanokie pak’ajum mane, 
To tai labiausiai praszau Tave.

Amen!
— Ant galo pasakė senelis, 

kada paliovė giesme.
— Amen! Paantrino pus

telninkas, kuris klūpojo laike 
giesmes, o aszaros byrėjo per 
veidus. Saldus atminimas isz- 
spaude jam aszaras.

Szviesa grinczeleje pasiju
dino ir isznyko. Bet, tuojaus 
priėjo prie duriu, atidarė jas 
ir paregėjo prieszais save tęva 
Bėatusa.

Prie mažo žiburio paregėjo 
seneli su ilga iki juostai barz
da. Paregejes Beatusas atei- 
gus, pasveikino juos. Czia pri

szauki ka norėjai pasiszauk- 
tai gali kalbėtis kaip kad jis 
ar ji butu paeziame tame- 
kambaryje. Bet jeigu nori
me ka slaptomis pasakyti, 
tai sztai po dešinei papras
tas telefonas. » 

ejes Klausas nusiėmęs kepure 
su pagodone tarė:

— - Szitai yra pakelevingas 
zokoninkas. Atvedžiau ji czia. 
in jusu grincziuke. ’ ;

— Priimu jus su atverta 
szirdžia, tarė Beatusas in atei- 
gius, paduodamas ranka.'Maž 
kuo galiu jus priimti savo 
grinczelej; bet ka turiu, tuo 
mielai pasidalinsiu, su brolisz- 
ka meile.

Potam tarė Klausui:
— Mano Klausai! Jau tu 

nuo ilgo laiko esi pravadninku 
pakelevingiems, o nieko nerei
kalauji už savo žygi. Bėt už tau 
tau Dievas visame laimia. At
lygins tau szimterio'pai už kož- 
na žingsni, kuri padarei del sa
vo broliu. O juk sziandięn vėlu 
turėsi czia pergulėti. Ak, ga
lėsi miegoti ant samanėlių taip 
lygiai kaip ant patalu. Kada 
praszvis, galėsi keliauti na
mon. , I

— Acziu jums už mylista, 
atsake Klausas. Ak žinote, jog 
turiu nameje.paezia, o ta rū
pintųsi nemažai, jei nesugryž- 
cziau. Priesz gaidžius prižadė
jau sugryžti. Ji dabar laukia.

-— Jeigu taip, tai tegul ta-
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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— Nedelioje, Sodalietes 

mergaites isz Mahanoy City, 
Tamaqua, Shenandoah, Haz
leton, Minersville, New Pliila-' 
delphia, Girardville ir Easton, 
turėjo savo Metini Pikniką, 
iszvažiavima in Orwigsburg1, 
kur buvo pakviestos visos 
mergaites kurios yra Sodalie- 
cziu draugystes valdyboje. Vi
sos gražiai diena įpralaido, ir 
turėjo gardžius užkandžius. 
Kunigai kurie yra atskiru pa- 
raipijinu Sodaliecziu kuopu 
dvasiniai vadai taipgi pribuvo.

-— Panedelyje, Rugpiuczio 
(Aug.) 11-ta diena, 6:30 vai., 
ryte, iszvažiavo in Wilkes- 
Barre, 6 vyrukai, kurie likos 
pasmaukti in kariszkos tarnys- 
tos. Žemiau paduodame var
dus tuju 'kurie apleido isz:

Shenandoah— Jo's. Upcava- 
ge, John Gaughan ir Edward 
Skoczynski. McAdoo: Gabriel 
Kish ir Richard Voccola. De
lano: James Liddicoat.

— Gerai žinomas sali liniu
kas, . ponas J uozas Ramonas, 
nuo 411 West Centre ulyczios, 
turės savo Metini Pikniką, 
Petnyczioj, (Aug.) 15-ta diena 
Lakewood Parke, ir szirdingai 
užpraszo Visus savo gimines ir 
pažinstamus isz Mahanojaus ir 
kitu miestu. Ponas Ramonas 
prižada visiems “Gud Taim.” 
Taigi, nepamirszkite “Juozo 
Ramono Pikniką’’ kuris in vy
ks, Petnyczioj, Rugip. (Aug.) 
15-ta diena.

— Seredoj pripuola SS. 
Hipplito ir Kasijono, o Tauti
ne Szvente: Asintas. Ir ta die
ną: ,1933 metuose, Amerikos 
Prezidentas Fr. D. Roose vel
tas pasiunczia tris kariszikus 
laivus in Kuba; 1754 m., New 
York miesto Columbia Uni
versitetas insteigtas, o pinnau 
buvo pavadintas Karaliaus 
kolegija, už tai, kad Anglijos 
karalius buvo padovanojęs že
mes ant kurios universitetas ir 
dabar stovi.

— Seredoj, Rugpiuczio 13 
diena, 6:30 valanda ryte, isz- 
važiuoja in Wilkes-Barre, Pa., 
20 vyrukai, 'kurie likos pa
smaukti del kariszkos tarnys
tes. Žemiau paduodame var
dus tuju kurie apleis isz:

Mahanoy City: Raymond 
Galant, John Foley, Francis 
Markiewicz, ir Ed. Kowatch.

Coles: Anthony Hoffman.
New Boston: Joseph Testen., 
Frackville: Chester Kana- 

vage, Theodore Yudacufski.
Ashland: Thomas Cooper, 

Robert Leinenbacb.
Silver Creek: Edward Sha- 

pella.
Shenandoah — Jos. Austrą, 

Walter Nanartowicz ir Edw. 
Barowski.

Shenandoah Heights: John 
Bernhard.

Frackville: Win' Webb.
Lost Creek: Jos. Bachike.
Mahanoy Plane : Jos. Subu- 

lak ir Win. Pucets. '
Delano: Ray. Kershetsky.
— Ketverge pripuola Szv. 

F.uzebijo, taipgi Vigilija, Dan
gun Ėmimo Panos Mafijos, 
(Žolines), pasninkas. Tautine 
Szvente: Eimuntas. Ir ta die
na: 1945 m., Karas baigtas; 
1941 m., Anglijos buvusia Mi- 
nisteris Winston Churchill su 
Amerikos buvusis Prezidentas 
Franklin D. Roose veltas pa
skelbia Atlantiko Cziarteri su
tarti.

— Sirgdama per visa san- 

vaite ponia Agnieszka Szer- 
pinskiene, nuo 502 W. Spruce 
uly., numirė Subatos ryta apie 
treczia valanda in Locust Mt. 
ligonbuteje. Velione atvyko 
isz Lietuvos daugelis metu at
gal in Malranojuje. Jos vyras 
Antanas mirė 1942 m. Prigulė
jo''prie’Szv. Juozapo parapijos 
ir Moterų bažnytiniu draugi-1 
ju. Paliko duktere Ona, pati 
Frank Rusnak, mieste; du su
nu: Vinca ir Antana, Philadel
phia, Pa., taipgi du anūku. 
Laidotuves invyks Utarninko 
ryta, su apięgomis Szv. Juoza
po bažnyczioje devinta valan
da ir palaidos in parapijos ka
pines. Gra'borius Liudvikas 
Traskauskas laidos.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkill pavieto, su
sirinkimas invyks Utarninke 
Rugp. 12-ta diena, iii Neoho 
Allen svetainėje, Pottsvilleje. 
Ponia Adele Lakoniene isz Gi- 
rardvilles yra virszininke tuo 
kliubo.

— Petnyczioj pripuola Dan
gun Ėmimas Panos Marijos 
(Žolines); Szvento Stanislovo; 
Tautine Szvente: Rugelis. Ir 
ta diena: 1935 metuose, eroipla- 
nas nelaimėje žuvo garsus ra
ižytojas ir loszikas Will Ro
gers, su garsiu lakumu Wiley 
Post, mieste Barrow, Alaskoje, 
ju eroplanas 'buvo pakilęs tik 
szeszios deszimts pėdu nuo že
mes. Miglos buvo baisiai tirsz- 
tos ir kažkas ten atsitiko, kad 
eroplanas tik sykiu krito ant 
žemes; 1769 m., gimė garsus 
Prancūzas Napaleonas Bona
partas, ant Corsica Salos ; 1534 
m., Jezavitu, misijonieriu ir 
mokytoju draugija insteigta, 
sutverta, ir pradžia padaryta; 
1382 in., Krėvės pilies Rūsyje 
buvo ‘ pasmaugtas Didžiosios 
Lietuvos Kunigaiksztis Keis
tutis; 1914 m., Panamos’Kana
las atidarytas laivams isz At
lanto in Pacifiko mares. Ke
lione labai Sutrumpinta, d pir
mas laivas perplauk e per Pa
nama Kanala 1914 m., kuri 
Prancūzai buvo pradeje kasti 
1882 metais, o paskui Ameri
kiecziai ta darba pradėjo 1904 
metuose; 1944 m., Alijantai 
pribuvo in Pietų Prancūzija; 
1939 m., asztuoni szimtai sze
szios deszimts try's 'žmones žu
vo, kai Kiniecziu kariszki ero- 
planai per klaida bombardavo 
Shanghai miestą.

— Iszpriežasties kad Pet- 
nyczioje pripuola Szvencz. Pa
neles Marijos in Daugu Eiini- 
mas, taipgi 38-ta Lietuviu Die
na, todėl Redakcija “Saules’’ 
'bus uždaryta per visa diena.

Shenandoah, Pa. .— Kazi
mieras Nanertaviczius, nuo 
239 E. Centre uly., pasimirė 
Subatos ryta, in White Haven 
saniterium, nuo asmos, dusu
lio. Velionis nesvei'kavo jau 
nuo Vasario menesio 1950 nu, 
ir turėjo apleisti savo darba 
Maple Hill kasyklose. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in'iShenado- 
ryje keturios deszimts metu 
atgal. Paliko savo paezia Mar
cele; du sunu: Alberta, Phila
delphia ir Ernest, mieste, sek
retorius Maple Hill lokalio 807 
taipgi tris aliukus. Laidotuves 
iiivyko Utarniilko ryta su Szv. 
Misziomis Szv. Jurgio bažny
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapines.

Gilberton, Pa. —- Gerai žino
ma gyventoja isz szito’mieste- 
lio, ponia Ona Szimukoniene, 

muo 10 Long Row, numirė Pet- 
nyczios vakara Ashland ligon- 

buteje, kuri buvo priimta del 
gydymo pereita Utaminka. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika, būdama da jauna 
mergina, in Gilbertona. Jos 
vyras Vincas, pasimirė Liepds 
(July) 14-ta diena 1952 m. Ve
lione paliko dvi dukterys: Pra
ne, namie ir Marie Osinskiene 
isz New York; du sunu: Juozą, 
Gilberton, ir Alberta namie, 
taipgi devynis anukus. Laido
jo Panedelio ryta, su Szv. Mi
sziomis Szv. Liudviko bažny
czioje, Maizeville, devintą va
landa, ir palaidota in parapi
jos kapines Frackvilleje.

Pottsville, Pa. — Ponia Ma
ry H. Tretheway, mokytoja. in 
Colebrookdale mokykla Doug
lass township, yra patraukta 
in teismą ir intarta už nubau
dimą vieno mokinio. Ji sta- 
cziai užsigina kad ji kaip nors 
ta mokini nubaudė, ar kaip sa
koma, apmusze. Ta byla jau 
ketvirta diena kaip svarstoma 
teisme. Yra sakoma kad dvide- 
szimts tėvu yra parasze laisz- 
kus mokyklos sztabui priesz ta 
mokytoja. Mokytoja, Ponia 
Tretheway, isz Colebrookdale, 
kur ji yra. mokinusi nuo 1947 
metu ir kuri per dvideszimts 
tris metus yra ėjus savo parei
gas kaipo mokytoja sako: 
“Asz nesuprantu kodėl szitie 
intarimai yra dabar taikomi 
priesz mane!’’ “Ji sako, kad ji 
to mokinio visai nenubaudė ir 
nesupranta koks dabar ežia 
ergelis kilo visai už dyka.’’

— Du sargai isz Pottsvil- 
les kalėjimo, Paul Hoover ir 
William Merton, likos pažeisti 
Petnyczios vakara, 9:30 valan
da, per du kalinius, kurie mė
gino pabėgti isz kalėjimo. Ka
liniai: Wilfred Kreil, 53.metu 
amžiaus isz Tamaqua, ir Leo
nard Long, 21 metu isz Potts- 
villes, likos suimti per policija. 
Gal sūdąs tiems kalinėms pail
gins laika kalėjime už toki pa
sielgimą.

Cokesburg, Pa. — “Saules“ 
redakcija aplaike žinute isz 
Cokeburg, apie mirti musu 
skaitytoja, pone Pranciszka 
Butautienes kuri pasimirė Bir
želio 25-ta diena 1952 m., in 
Mercy ligonbuteje, Pittsburgh. 
Velione nesveikavo per koki 
tai laika. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika 1917 metuo
se. Prigulėjo prie Szv. Luko- 
szio parapijos ir Susivien. 
Liet. R. Kataliku Amerikoje. 
Velione paliko dideliame nu
liūdime dvi dukterys: ponia 
Joseph Nowc, isz Detroit, 
Mich., ir p. Ant. Goodman,, 
Vestaburg, taipgi penkis anu
kus. Likos palaidota su apie- 
gomis Szv. Lukoszio bažny
czioje ir palaidota in parapijos 
kapines. “Amžina atilsi.“

NUSZOVE KETURIS
KOMUNISTU 

EROPLANUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad Sovietu MIG kariszki ero- 
planai szita syki iszdryso gi
liau inlysti negu pirmiau ir vi
si jie buvo musu lakunu pa
sveikinti su kulkomis.

Amerikiecziai vis pranesza 
kuri miestą jie rengiasi bom
barduoti, kad nekalti žmones 
galėtu pasitraukti, pirm negu 
musu sprogstanezios bombos 
pradės tuos miestus bombar
duoti.

Leitenantas Generolas Glenn 
O. Barčus, sako kad Sziaures 

Korėjos gyventojai yra per
spėjami kur musu bombnesziai 
pribus nuo Liepos menesio.

Szitokis, isz anksto prane- 
szimas yra baisiai drąsus, nes 
reiszkia kad ir Sovietai ir Ko
munistu lakūnai žino isz kalno 
kur musu bombnesziai važiuos 
ir kuriuos miestus kada bom
barduos.

Pirm negu musu bombne
sziai iszlekia priesz kuri mies
tą, to miesto gyventojai buvo 
perspėti kad musu eroplanai 
atlekia ir visiems buvo patarta 
iszsimeszdinti isz miesto.

Musu lakūnai bombardavo 
miestus ir tvirtoves net už Ko
munistu frunto, sunaikindami 
dvideszimts keturis freit-ka- 
rius, devynis ofisiniu namus, 
kelis automobilius ir kelis 
ginklu sandėlius.

GEMBLERIS
NUGALABINTAS 

’ L- --
CHICAGO, ILL. — Theo

dore Roe, bagotas, kelis sykius 
milijonierius juodukas, gemb- 
leris ir toks pat razbaininkas 
buvo kitu razbaininku nugala
bintas, nuszautas, kai jis iszejo 
isz savo puoszniu namu. Jis 
buvo nuszautas su medžiokles 
karabinais.

Theodore Roe, juodukas bu
vo apie penkios deszimts trijų 
metu amžiaus ir buvo baisiai 
bagotas. Jis buvo vienas isz 
beveik paskutinuju gembleriu, 
kuris neužsidėjo su razbainin- 
kaiSį kurie sziandien valdo vi
sus isz pinigu loszimus po vi
sa musu krasžta.

Policijantflr surado keturias 
tuszczias kuisąs, keletą mastu 
nuo tosjview įkur tas juodu
kas buvo nuszautas.

Keturios t’leszimts penkių 
metu amžiaus Joseph Turner, 
kuris toje apylinkėje gazoliną 
pardavinėja, sako kad jis ma
te kai trys balti vyrai tykojo 
apie ta vieta apie dvideszimts 
minu ežiu nirm negu tas juodu
kas buvo nuszautas.

Czia iszrodo, kad buvo raz
baininku atkerszinimas.

SPORTAS BUVO DĖ
MESIO CENTRAS
NEW YORK. — Liepos 19 

Suomijoje prasidėjo 15-ji Pa
sauline Olimpiada. Beveik vi
sos pasaulio tautos buvo atsto
vaujamos geriausiu savo at
letu, lygiai kaip ir geriausiu 
komandų krepszinije, futbole, 
irklavimasi ir visose kitose 
sporto szakose. Olimpiniai žai
dimai visada turėjo dideles 
svarbos tarptautiniuose santy
kiuose, nes tautos nors kirsda- 
mosios politikoje, juose gra
žiai sutardamos nustatytomis 
taisyklėmis siekia parodyti ka 
galinezios.

Sziu metu pirmenybes indo- 
inesnes dar ir tuo, kad pirma 
karta nuo revoliucijos laiku 
jose dalyvauja TSRS sporti
ninkai. Per praėjusius trisde- 
szimts metu kaip atrodo, Bol- 
szevikai fiesugebejo tinkamai 
pirmenybėms pasiruoszti. Jie 
bando atsigriebti sziais me
tais — ju sportininkai daly
vauja beveik visuose žaidi
muose ir nors retai laimėdami 
pirmąsias vietas savo skai- 
cziumi iszsimusze in pirmą
sias vietas.

Visas pasaulis su didžiausiu 
susidomėjimu seke Olimpiados 
atletinius žaidimus; laimėje 

sportininkai tapo tautu dienos 
didvyriais. Vienok ir mes 
Amerikiecziai raszydami in 
užsienius gražiai prisiminki
me savuosius puikiai pasire- 
džiusius sportininkus. Ameri
kos komanda sudarė visu ra
siu ir religijų Amerikiecziai ir 
yra puikiausia proga pavyzdi 
kaip melagingi yra Komunis
tu prasimanymai, ypacz Rusu 
skleidžiami melai, jog Ameri
koje Negras yra paskutinėje 
vietoje. Nelaimei, kolkas turi
me sukikti jog dar dažnai pa
sitaiko'musu szalyje skirtin- 
gumos atveju, vienok sanlygu- 
mai tiek gausus .Negru skai- 
czius musu Olimpinėje koman
doje parodo, kad Negrai turi 
vis daugiau progos pasireiksz- 
ti visuose baruose ir srityse.

Vienas isz gražiausiai pasi
rodžiusiu mėgėju ristiku Hen
ry Wittenberg ir kitas puikus 
atletas Jim Fichs yra Vokisz- 
kosios kilmes Amerikiecziai. 
Nardytojas Majoras Sammy

Although I’ve never had the pleasure of meeting you 
personally, in a way, I feel as though I. already know 
you. For I’ve just heard about the wonderful way you’re 
building for your future through U. S. Defense Bonds. 
It’s something I’m sure you. must be proud of. And you 
know, it makes me feel a little proud, too. For I’m a 
regular U. S. Defense Bond buyer myself.
When you stop to think about it, we’re not only building 
for our own future—our own hopes and dreams—but for 
the peaceful future of our country. For you and I and 
millions of our friends and neighbors all over America 
now own more than 49 billion dollars worth of interfest
earning U. S. Defense Bonds. The greatest success story 
of its kind the world has ever known! ,•
Of course we know about all the security and peace of 
mind that Bonds can buy. But I think it’s our job to 
tell other people, too, to help them get the benefits 
we’re getting. A .
And here are just a few of the good things about U. S. 
Defense Bonds that I think we ought to tell them:
FIRST —Thanks to new Treasury regulations, every Series E 
Bond we buy begins earning interest after only 6 months. It earns 
3% interest compounded semiannually when held to maturity, 
It reaches full maturity value earlier (9 years 8 months) and the 
interest it pays is now bigger at the start.

SECOND — Every Series E Bond we own can now go on earning 
interest for 10 more years after it reaches the original maturity 
date—without our lifting a finger! ' .

THIRD — During the 10-year extension period, every unmatured 
bond earns at the new, higher interest rate (average 3%‘Com
pounded semiannually). Our original $18.75 can now pay us 
back $33.67. $37.50 pays back $67.34. And so on.

FOURTH — When we make ourselves and our families economi
cally secure through buying bonds, we're helping to build the 
great economic strength that backs up. our national defense. And 
this is the best security our money can buy. For after two world 
wars we have found that peace is for the strong!

U. S. Defense Bonds are one of the easiest, most-.convenient 
forms of saving ever invented. Start buying them today 
through the Payroll Savings Plan. .

ftaee & ftr fiie sbvng- For peace and fw&perity,
save wi'tfi U.S. Bonds |

The U. S. Government does not pay for this advertising. The 
Treasury Department thanks, for thęir patriotic 

donation, Thx Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa. Platinkit “Saule”

Lee yra kilęs Korėjoj, gi Ford 
Konno yra kilęs isz Havajų. 
Airiu kilimo Jack Kelly, pui
kiai pasirodęs irkluotojas, jau 
1948 metu Olimpiado nusisky- 
nes eile lauru. Bėgikas Lindy 
Remingino, Italas, 100 metru 
bėgikas ir Janet Moreau, 
Grakszczioji nardytoja, yra
dar keli pavyzdžiai kokia 
miszri yra musu sporto ko
manda, f.

Raszant : kutina pabrėžti, 
kad musu vyriausybe ne vienu 
centu neprisidėjo prie sporti
ninku. aprūpinimo ir ju kelio
nes apmokėjimo in Olimpiados 
vieta Suomija. Viską apmokė
jo patys sportininkai ir ju 
draugai siųsdami savo aukas 
Olimpiniam komitetui, kas in- 
rodo, jog musu sportininkai 
nėra koks valdžios inrankis, 
bet paezios tautos atstovai. Sa
kysim, Bob Hope ir Bing Cros
by, patys puikus golfininkai, 
kad sukeltu sziam reikalui pi
nigu isztisas 24 valandas vai- 

dino taip vadinamoj Televizi
jos Marathono programoje ku
ri buvo stebima per visa Ame
rika. Jos metu buvo pasižadė
ta prisiųsti milijonus doleriu.

Ar ji laimes, prakisz ar pasi
trauks, musu Olimpine koman
da yra sudaryta isz paežiu gė- 
riausiu Amerikieęziu sports- 
manu. Skirtingu rasiu spalvos 
ir kilmes Amerikiecziai sporti
ninkai, kaip kad mes piliecziai 
paprastame gyvenime kovoje 
už Jung. Valstybių laba. Neuž- 
mirszkime prisiminti musu 
sportininku1 taip kietai kovo
jusiu Helsinki, būdas kaip jie 
susirinko in szitokia pajiegia 
komanda, ir kaip jie buvo pa
siusti tėra tik dar vienas inro- 
dymas kaip dirba demokrati
jas. — C.

ŽMOGŽUDYSTES j
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dvideszimts keturiu mėtų 
amžiaus Ponia J o s e p h i n e 
Brown buvo pasmaugta ant 
ulyczios in Queens, New York 
mieste. , * .

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus motina, Lillian Brad
ley, taip savo penkių metu am
žiaus sūneli James sumusze, 
kad vaikutis pasimirė. Ji sako 
ir aiszkina kad ji norėjo ji tik 
nutausti ir pamokinti. Ji atsi
dūrė in Philadelphijos kalėji
mą. .. . '' A

Koks tikrai pasiutęs žmog- 
žudis baisiai apdaužė ir iižmu- 
sze penkios deszimts dvieju 
metu amžiaus Ponia Pauline 
Woodworth viename Newark 
miesto viėszbutyje. Ji buvo te
nai užsiregistravus su kokiu 
svetimu vyru ta vakara. Jos 
vyras sako kad jiedu buvo su
sibarė ir kad jis ja nebuvo ma
tes nuo Subatos vakaro. Ji bu
vo nužudyta Nedelioj, nakezia. 
Jos kruvinas ir nuogas lavonas 
buvo ant lovos užtiktas; kai 
tarnaite atėjo kambarį apvaly
ti isz ryto.

Dvideszimts keturiu mėtų' 
amžiaus Mary Louise Drėis- 
bach, isz Kokendauque, Pa., 
sekretorka, buvo Atlantic City 
mieste žiauriai nužudyta, kai 
ji iszejo ant “Deito“ pasi- 
vaikszczioti su jai nepažysta
mu vyru apie ketvirta valanda 
isz ryto.

Ir czia nieko dar nesakoma 
apie žudystes, kurios netyczia, 
bet per neapsižiurejima atsiti
ko, apie visas tas skerdynes 
ant musu vieszkeliu, apie va
gystes ir apie tuos kurie tik 
sužeisti. \ '

KETURIOLIKA 
KOMUNISTAI 

' NUTEISTU.'.
(Tasa Nuo .1 Puslapio)

do- kad tokius musu kraszto 
iszdavikus reiketu tuojau^ su

gaudyti,. kai daroma Komu
nistu Partijoje, Rusijoje. Mes 
savo Piliecziams kurie pana- 
sziai prasižengia, taip nedova
no j ame, tai kam szitiems isz- 
davikams! Czia jokiam pasi
gailėjimui ar mielaszirdystei 
nėra vietos.
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