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Isz Amerikos MILIJONIERIUS
NUSIŽUDĖ

APVOGĖ
KLEBONIJA

f ■ » --------------- ■

Vagiai Gavo 5358

PHILADELPHIA, PA. —
Du vagiai inejo in klebonija 
ant 5412 Vine Street ir pasivo
gė tris szimtus penkios de
szimts asztuonis dolerius.

SWEETWATER, TEXAS. 
— Jaunas ir kelis sykius mili
jonierius, bagoezius užsimusze. 
Per dvi va’andas jo gimines ir 
draugai stengiesi ji perszpeke- 
ti per radija, bet nieko isz to 
neiszejo.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus mi ijonierius Walter 
Cox, pasiėmė savo “Cessna“ 
eroplana isz aerodromo apie 
penkta va'anda isz ryto. Kai 
darbininkai pripylė to jo ero-Vagiai labai gerai buvo su

sipažinę su klebonijos tvarka, plano tankas su gazolinu, jis 
Jiedu paskambino klebonijos jiems pasakė kad jis turi va- 
duris puse po septynių vakare, žinoti ant “biznio“ apie pus- 
kaip tik tada, kada bažnyežios antro szimto myiiu nuo ten. 
statymo fondo komisija buvo 
susirinkusi klebonijoje.

Kai jiedu paskambino, gas- 
padine, Panele Mary Gavin 
juodu inleido, mislindama kad 
jiedu yra tos komisijos nariai. Į 
Vagiai buvo jaunuoliai, vienas 
buvo apie szesziu pėdu, antras 
biski mažesnis, Panele Mary | 
Gavin policijantams pasakė.

Didesnis vagis iszsitrauke 
revolveri, kuri jis mosikavo 
priesz Donegan, tos komisijos 
pirmininką ir pareikalavo: 
“Duokite man visus pinigus.“ 
Ponas Donegan norėjo ta re
volveri isz jo rankos isztrenk- 
ti, bet jam nepasiseke. Per ta 
susikirtima vienas szuvis isz 
to revolverio buvo paleistas, ir 
vagis parmusze Donegan, O 
moterys, kurios buvo ant to su
sirinkimo atėjusios buvo antro 
vagies sustumtos in viena 
kampa.

Vagiai pabėgo su pinigais, 
kai jiedu iszgirdo vikara, Ku
nigą Joseph F. Hartley atei
nant in kambarį.

Kai jis pakilo in padanges, 
jis per radija pranesze kad jis 
ketina nusižudyti!

Jis savo tėvams per savo 
eroplano radija pranesze “Pa
sakykite mano tėvui ir moti
nai nesirūpinti apie mane. Asz 
viską paliksiu ir niekam nebus 
“baderio’ ’.

Kai jo draugai per radija 
jam primine: “Atsimink savo 
dukrele ir savo žmona? Jis at
sake: “Abi yra gerai aprūpin
tos mano ap drauda “Insur
ance“.

Paskui jis paleido savo ero
plana nuo deszimts tukstan- 
cziu pėdu staeziai in žeme ir 
užsimusze.

Valdžios daktaras vieszai 
paskelbė kad jis netyczia už
simusze, nes jis sako kad nie
kas negali tikrai pasakyti kaip 
ta nelaime atsitiko. Jis sako, 
kad nors ir tas bagoezius vi
siems buvo pasakęs kad jis no
ri nusižudyti, bet kas gali pa
sakyti ar jis tikrai toje pasku
tinėje minutoje nenorėjo savo 
nusistatymą permainyti, bet 
negalėjo!
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Džiaugiasi svietas, kad šii lauke szio 
Naujo Meto, bet daugelis ant szios aszaru 
pakalnes nedagyveno susilaukti tos dienos, 
palikdami savo mylimus czionais vargti 
tolinus ir kovoti už szmoteli duonos. Ka 
mums atnesz tasai Naujas Metas, tai sunku 
inspeli, nes ateitis tai yra didžiausia slaptybe, 
kurios niekas negali isztyrincti!

Nenusiminkime ir turėkime vilti Dievuje 
idant Jis mus apsaugotu nuo visokiu ne- 

I' laimiu, ir kad karas užsibaigtu greitai. 
Rūpinkimės daryti gerai ir gyventi teisingai, 
nes su kožnu metu gyvenimas mus yra 
trumpesnis ir vis arezi^u einam prie kapo, 
nuo kurio niekas negales iszsisaugot.
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Redyste “Saules” vėlina su sziuo Nauju 
Metu, visiems sveikatos, laimes ir to visko 
ko nuo Dievo sau vėlina!

BoczkowHki, Editor and Mur. 64 MtlAS

Pirmoji Valstybes darbo bir 
ža buvo inšteigta 1868 m., Mas 
sachusetts valstybėje.

AMERIKOS SEKRE-
PirkiLTTB^Indieu. TORIUS INTARTAS

Iszsisuko Isz Vaisko Norėjo Sutrukdyti

BUVĘS AMERIKOS
AGENTAS

Suimtas Berlyne; Tu
rėjo Daug Svarbiu 

Rasztu

Kregiiu Karaliene
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10 AMERIKIECZIU
ŽUVO

BERLYNAS, VOK. — Bu
vęs /. merikos Armijos slaptos 
policijos agentas, Europoje, 
buvo sugautas Berlyne, kur jis 
laukiesi kaipo paprastas kelei
vis. Pas ji buvo surasta tuks- 
taneziai slaptu Amerikos Ar
mijos rasztu ir žinių.

Suimtas agentas yra ketu
rios deszimts penkių metu am
žiaus Martin W. Rothkrug, isz 
Westport, Conn.

Jis buvo sulaikytas Berlyne 
nuo Rugsėjo antros dienos, kai 
Armija ir Amerikos valdžia 
buvo pradėjusios tardyti jo 
žingsnius ir draugus.

Jo broliui buvo praneszta 
apie ta suaresztavima. Jis gy
vena in Westport, Conn.

Martin W. Rothkrug yra gi
rnos Belgijoje, jis buvo iszsi- 
emes Amerikos pilietybes po- 
pieras, yra buvęs Leitenantas 
Amerikos armijoje per kara, ir 
paskui gavo darba su Ameri
kos kariszka slapta policija 
Europoje.

Jis pradžioje sziu metu pali
ko savo darba ir apsigyveno 
Berlyne ir inejo in fabrikanto 
bizni su vienu Vokiecziu.

. Armijos sztabo atstovas szi- 
taip paaiszkina:

Armijos agentai pradėjo ji 
sekti, kai jis apsigyveno Ber
lyne. Jie užėjo in jo naujai už
sidėtus ofisus ir tenai rado bai
siai daug Armijos Sztabo slap
tu žinių, ir visa, ilga eile var
du tu Vokiecziu, kurie slaptai | 
praneszdavo visokias ' žinias

Szirdingai Acziu

Siuncziame Szirdinga Acziu 
visiems tiems kurie prisiuntė 
in Redakcija gerus velinimus 
ir atmintis Redakcija “Sau
lei“ kaipo ir atnaujinio pre
numerata už laikraszti, nes tas 
mums suteikia didžiausia 
džiaugsma kad Skaitytojai ne- 
užmirszta atsilyginti už laik- j 
raszti, nes tai yra mums di
džiausia dovana ant Kalėdų! 
Szirdingai Acziu!

— Redakcija.

Demokratu Partijos Tam
many Hall virszininkas Car
mine Desapio, prisipažino 
New York teisme kad 1942 
metuose jis pamelavo tiems 
kurie eme vyrus in vaiska, 
sakydamas kad jis tada dir
bo kariszkame fabrike ir ne
galėjo stoti in vaiska, kai jis 
tuo laiku jokio darbo netu
rėjo.

per telefoną isz Vaszingtono 
buvo pareikalavęs kad New- 
York Augszcziausio Teismo 
surinktos žinios apie Komunis
tus butu paslėptos ir niekam 
nepaskelbtos. James P. Kelly

Zinias Ant Komunistu 'Amerikos advokatui staeziai j 
atkirto kad jis taip negali da
ryti, kad jis su savo komisija 
viską, ka tik jie dažinojo pa
skelbs, nepaisant ka Amerikos 
advokatas ar Sekretorius sako.

Dabar paaiszkeja kad ne tik 
Amerikos Sekretorius sako.

Dabar paaiszkeja kad ne tik 
Amerikos Sekretorius, bet vi
sas tiesos sztabas Vąszingtone 
pataikauja Komunistams.

Kitas tos komisijos narys, 
kad vienas musu Kongresme
nas yra pataręs paskirti ketu
ris ar penkis darbininkus del! 
Tautu Sanjungos, kurie yra i 
tikri Komunistai.

Szita komisija staeziai, dra- , 
šiai ir vieszai kaltina valdžios i 
sztaba už tokius prasižengi
mus. Komisijos pirmininkas 
sako kad tokie žmones negalė
tu inlysti in tokias svarbias 
vietas jeigu valdžios sztabas 
juos pirmiau gerai isztirtu ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
New York Augszcziausio Teis
mo pirmininkas, kurio komisi
ja yra isztyrus Komunistu in- 
lindima in Tautu Sanjungos 
Sekretorijata, dabar vieszai 
pranesza,"kad Amerikos Sekre
torius, Dean Achesonas ir 
Amerikos Bendras Advokatas, 
Attorney General, James P. 
McGranery visomis galiomis 
stengiesi sutrukdyti tu žinių 
apie Komunistus paskelbimą. .

James P. Kelly, kuris yra tos 
komisijos pirmininkas sako 
kad Roy Cohn, Bendro Advo
kato pagelbįninkąs New York 
valstijoje, jam staeziai buvo 
pasakęs, kad Amerikos Sekre- i 
torius, Dean Achesonas “neno
ri kad tos žinios apie Komu
nistus butu vieszai paskelb
tos.’’

Jis sako kad Amerikos ben
dras advokatas McGranery

TOKYO, JAPONIJA. — I 
Didelis Laivyno eroplanas, 
skrisdamas nakezia ties Korė
jos kranto nukrito in juras. 
Tik keturi lakūnai isz keturio
likos iszsigelbejo. Laivyno 
sz.ta.bas pranesza kad deszimts 
lakunu jurininku žuvo toje ne
laimėje.

Tas didelis keturiu inžinu 
eroplanas nukrito in juras 
apie penkios deszimts myliu 
nuo Kosong kranto, Korėjoje.

Laivyno kariszkas laivas 
“Renshaw”, greitai pribuvo 
in ta vieta ir iszgelbejo ketu
ris lakūnus, apie dvi valandos 
nuo to laiko kada tas eropla
nas nukrito.

Tie keturi, kurie iszliko gy-! 
vi buvo greitai nuveszti in lai
vyno ligonine in Yokosuka, 
netoli Tokyo miesto. Bet tik 
du isz ju turėjo pasilikti ligo
ninėje, kiti du buvo paleisti, 
nes jie yra sveiki.

Roosevelto Duktė Vėl
Prie Altoriaus

Devyniolikos metu am
žiaus Marion Ettie, isz Mia
mi Universiteto, buvo pa
skelbta ir iszrinkta kaipo 
k r eglių karaliene, in Orange 
Bowl, del sziu metu. Kregli- 
ninku, ‘ ‘Bowlers ’ ’ losziku 
iszkilmes yra apvaikszczio- 
jarnos nuo Kalėdų ligi Nau
ju Metu.

slaptai Amerikos kariszkai po
licijai.

Jis buvo tuoj aus suaresztuo- 
tas už pasilaikyma tokiu slap
tu žinių, kai jis apleido savo 
darba.

Armijos Sztabas iki sziol ji 
laike be jokio teismo, nes ne
galėjo iszrokoti, kaip butu ga
lima ji patraukti m teismą ne- 
iszdavus tu slaptu rasztu ir ži
nių, kurias jis buvo pasilaikęs. 
Dabar Amerikos valdžia insi- 
kiszo ir dabar jau tyla teis
mui rengia Amerikos Augsz- 
cziausias Komisijonierius, Val
džios advokatas Irvin Rob
bins.

Jeigu tos žinios butu papuo- 
liusios in prieszo rankas, tai 
baisiai daug žmonių gyvastis 
netutu nei cento verta. 

_ ______

BELAISVIAI PABĖ
GĖLIAI SUIMTI

A

F onia Anna Roosevelt 
Boettiger, buvusio Prezi
dento Roosevelto duktė dar 
syki apsiženijo. Szita syki ji 
gavo ženybos laisnius su 
Daktaru James Hadsted, 
Los Angeles mieste, Califor- 
nijoje. Ji turi tris vaikus, o 
jis keturis.

LA GRANDE, OREGON. — 
Paskutinieji du belaisviai, ka
liniai, kurie buvo pabege isz 
Washington State Penitentia
ry ana sanvaite, buvo suimti. 
Jiedu buvo sugauti tarp North 
Powder ir La Grande.

Jųdviejų vardai yra Robert 
Pa’mer, dvideszimts trijų me
tu amžiaus ir Robert Cameron, 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus.

Kai policijantai juodu užti
ko, jiedu visai nesiprieszino 
let pasidavė. Kiti kurie su jais 
buvo pabege buvo ankseziau 
policijantu suimti.

I’latinkjt “Saule”^Pirkie U. S. Bonus!
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žiūrėti nauju croplanu garni-1 
nima. Californijoje.

-—o-------
Lietuvaite Evelyn Bendery- 

tc, Dorchester, AI ass., buvo pa
skirta pagclbininkc Profesore 
matematikos skyriuje, ir gar- 
siaji Mass. Institute of Tech-

Pypkes Durnai

Piemenelis

Kas Girdėt *
1 9 5 3 Jau turime 

Nauja Alėta. Turėkime vilti ge
resnes ateities, darydami savo 
gyvenime ta, ka Dievo dvasia 
mums liepe. Todėl, linkime vi
siems, kad Dievas visus užtai- ♦
kytu geroje sveikatoje, nelai
miu ir atsitikimu, ir kad duo
tu geresnius laikus su tuom 
Nauju Alėtu.

Isz visos szirdies, linkime 
musu skaitytojams ir visiems 
Lietuviams Amerike, ir po vi
sa svietą, “Laimingu Nauju 
Alėtu!’ ’

— Redakcija “Saules.” 
' -------- -----------
Ona Kaskas su Algirdu Bra

ziu dainos operos dainas, kon
certe, kuris yra New York 
mieste rengiamas (pagerbti at
minti Mykolo Norkūno. Kon
certas bus Brooklyn Akademi
joje, Sausio asztuoniolikta die
na.

11 o ] ogy u n i vers i teta.
--- ------------ra---------------

Bostoniecziu Kataliku Kata- 
likiszkas laikrasztis “Rytas” 
sustojo ejes, del stokos pinigu. |

_____O—__
Connie Alitcliell, Lietuvaite 

gražuole isz Cicero, Illinois, 
laimėjo Hotpoint kompanijos 
gražuoliu rungtynes. Ji susi- O O v
lauke daugiau kaip pustreczio 
tukstanezio doleriu ir labai 
daug garbes.

------- g-------
Frances Tomasunaite, slau

ge, yra paskirta direktorka 
slaugiu mokiniu* in Memorial 
ligonine, Worcester mieste, 
Mass.

Pranais Wisbar, Lietuvis, di
rektorius ir rengėjas radijo1 ir 
televizijos programos “Fire
side Theater”, jau yra dau
giau kaip szesziolika metu isz- 
dirbes su radijo ir televizijos 
programomis. 1936 metais jis 
darbavosi Vokietijoje su pana- 
sziomis . programomis, kaipo 
laikrasztininkas, dramai argas 
ir raižytojas.

------- S----- --
Antanas Alolis, Bostone, yra 

superintendentas Boston Elec
tric Steel Casting kompanijos.

Pelynu Stoškų, Lietuve, Me
tropolitan oipero:-' žvaigžde, bu
vo pasveikinta muzikos Direk
toriaus Heinz lictjeu ir muzi
kos konduktoriau- Leo Blecli, 
už jos puiku dainavimu opero
je Forza del Destine, Stadtis-. 
che Operoje, Berlyne.

Vincas Laukaitis, Baltimore 
Maryland, per rinkimus buvo 
reikszmingai sumusztas ir pra
laimėjo. Kas ežia nuostabu tai 
kad jis buvo aut Republikonu 
tikieto, o Rcpublikonai beveik 
visur laiimejo. Reiszkia, ežia 
buvo asmens, ne partijos klau
simas. 

------------------
Chicagos Lietuviu Moterų 

Kliubas paaukojo szimta do
leriu del “Dypuku” vaiku Ka
lėdų dovanoms.

Kunigas S. Skriipkus, buvęs 
Binghamton, N. Y., parapijos 
klebonas neseniai aipvaiksz- 
cziojo savo .szeszios deszimts 
metu Kunigystes sukakti.

- --------—.
Westville, miestelis, Illinois 

valstijoje, gal yra. Lictuvisz- 
k i aus i as miestelis visame 
kraszte. Czia daugiau kaip asz- 
tuonios deszimtas nuoszimtis 
visu gyventoju yra Lietuviai, 
paežio, policijos ir teismo be
veik visos vietos yra. Lietuviu 
rankose.

Dabar, jeigu nori “Dypu- 
kus” suszaukti in koki mitin
ga. ar koncertą, tai rbikia pri
žadėta szoki ir baczkute.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule’'’ 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

Albinas. Lucas, Lietuvis isz 
Chicagos yra pakeltas in Pul
kininko vieta. Jo darbas pri-

OFJA - B - GĖLAIS

Co., 
U.S.A.
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Liūdnos dienos rudenėlio. 
Pauksztuželiu neregeti.
Tik balselis piemenelio. 
Kasdien tenka da girdėti.
Sztai už kalno palei krumus 
Kadugynai kur žaliuoja.
Ten vėjelis vaiko durnus 
Ir ugnele plevėsuoja.
Ziplink ugni piemeneliai, 
Szyla ir žabus nesziojo, 
O ju ramus gyvulėliai 
Krūmuos žole bepeszioja. 
Sztai bet viskas jau sudilo, 
Ugnies durnu neregeti.
O balselis piemenelio 
Gale kaimo net girdėti.
Mat, vėlus jau vakarėlis, 
Saulužėlė nusileido, .
Tai ir vargszas piemenelis 
Galvijus namo paleido.
Neilgai bet piemenelis 
Su galvijais bekentejo — 
Tik kol karta užsikėlęs 
Daugel sniego paregėjo.

PREZIDENTO
GALIA IR PAREIGOS

NEW YORK. — Iszrinkta- 
sis Prezidentu Dwight D. Ei- 
senheweris, tokiu kudu tapo 
pagerbtas ir jam buvo patikė
tos garbingiausios ir atsako- 
mingiausios visoje szalyje pa
reigos. Sausio 20 diena, 1953, 
jis perims szias milžiniszkos 
atsakomybes pareigas; parei
gas kuriu didžios dalies nei 
Respublikos insteigejai nebu
vo pramatė.

Juk, nuo 1787 metu, kada 
buvo suraszyta Amerikos Kon
stitucija 13 Vlstytiu Federaci
ja iszsiplete net in 48 valstybių 
szali su daugiau 157 milijo
nais gyventoju, pergyveno 
pramones revoliucija, laimėjo 
milžiniszkuose karuose, iszken- 
tejo kelias sunkias krizes, tu
rėjo prisiimti tarptautine va
dovybe ir atsakomybe. Prezi
dento pareigu svoris ir nepa
prastai padidėjo.

Prezidento pareigos vienok 
yra suraszytos ir apibrėžtos 
Konstitucijoje. Konstitucija,

Narkotiku Czaika Suimta

Renki vyrai buvo suimti 
in East Harlem, New York. 
Visi yra intarti ir kaltinami 
už turėjimą, vartojima ir 
pardavima narkotiku. Jie 
ežia sėdi kad policijantai 
galėtu ju paveikslus nu
traukti. Su szitu vyru su- 
aresztavimu. policija suseke 
pusantro milijono doleriu tu 
narkotiku bizni New York 
mieste. Policijantai per tris

menesius seke saitus vyrus. 
Jiems pasisekė juos susekti 
kai jie suaresztavo viena 
moteri isz kuriuos jie daži- 
nojo szitu vyru vardus ir pa
vardes.

Policijantai spėja kad szi- 
tie suimtieji vyrai žino ka 
apie nors keturias žmogžu
dystes mieste, jeigu jie pa
tys nėra žmogžudžiai.

□ □ a

kaip atsimename padalina fe- 
deraline vyriausybe in tris pa
grindines szakaš: instatimda- 
vyste, Vykdomąją ir teisine. 
Joje aiszkiai kiekvienos pa
reigos ir teises yra apibrėžtos 
siekiant kiekviena sulaikyti 
nuo valdymo kitus ar nuo vie
no asmens ingijimo insakyma 
galia. Konstituciją Prezidentui 
ir tik jam vienam paveda vyk
domąją ar taip vadinama isz- 
pildinete galia. Tikrumoje 
Prezidentas yra didžiules ad
ministracijos vedėjas, adminis
tracijos dalinamos in keturius 
skyrius, ir daugybe nepriklau
somu agentūrų kurios visos 
tiesioginei yra priklausomos 
tik nuo jo.

Prezidentas taip per atskira 
skyrių ar instaiga vykdo savo 
pareiga kad konstitucija, Kon
greso priimti instatymai ir su
tartys su kitomis valstybėmis 
butu vykdomos; sudaro nau
jas sutartis (kurios turi būti 
patvirtintos nuos 2/3 Senato
rių) ; sudaro sutartis su kito
mis valstybėmis, kurioms ne
būtinai reikalingos Senato pa- 
tvirtinimos; ir vadovauja 
kraszto ginkluotosioms pajie- 
goms.

Kaip ginkluotoju pajiegu 
virszininkas karo metu Prezi
dentas savo rankose turi tik
rai milžiniszka- galia. Jo galia 
Kongreso paprastai buna dar 
lakiau prapleeziama, nubalsuo
damas pergales reikalui taip 
vadinama “Emergency Po
wers”. Pavojui praėjus vado- 
vaudamais pavadima Prezi
dentas jam suteiktu pavojaus 
laiko teisiu atsisako kaip gali
ma greieziau. Vienok, tik Kon
gresas turi teise skelbti kara. 
Juo lakiau, kad Kongresas nu
stato karo* pajiegu dydi apry- 
Luodamas joms leszas.

Prezidentas, su Senato prita
rimu, skiria teveik visus 
suirztuosius kraszto pareigū
nus, kaip Kabineto narius (jo 
vyriausiuosius valdymos pa
reigūnus), ginkluotoju pajiegu 
virszininkus, federalinius tei
sėjus, ambasadorius ir visus 
kitus kraszta svetur atstovau- 
janezius pareigūnus, Civilines 
Tarnybos Komisijonieriu, imi
gracijos vedėjus.

Remdamasis konstitucijos 
jam suteiktomis galiomis Pre
zidentas gali dovanoti, suma
žinti ar atszaukti bausmes pa
skirtas nusikaltimo priesz 
Jungtines Valstybes atveju 
iszskyrus ta atveji jei ta baus
me buvo paskirta ypatingu 
Kongreso aktu.

Instatimdavystes reikale 
Prezidentas kasmet pranesza 
Kongresą apie “Unijos Padė
ti”, siūlo invairias klausimus 
Kongresui apsvarstyti ir turi 
teise Kongreso aliejus ofisus 
suszaukti ypatingai sesijai. Jo 
paraszas yra kutinąs visiems 
Kongreso instatymams kad 
jie pilnai insigaliotu ir jis tu
ri teise vetuoti, tai yra gražin
ti instatymo reikalą atgalios 
Kongresam kas nebūtinai 
reiszkia instatymo reikalo at
metimą. Kongresas, vistįek ga
li savaji Liliu pravesti, jei pa
kartotinu balsavimu už insta
tymo reikalą pasisako daugiau 
negu 2/3 abieju ofisu nariu.

Szalia savo pareigu uždėtu 
jam konstitucijos ir Kongreso 
instatymais Prezidentas yra ji 
iszrinkusics politines partijos 
vedėjas. Vienok virsz visko jis 
tėra atsakomingas ji rinku
siems lygiai kaip ir priesz ji 
balsavusiems szalies pilie- 
cziams ir j u Atstovams Kon

grese. Jie reikalauja ir tikisi 
kad jis darysiąs viską kas ga
lima del savo kraszto ir ger
būvio ir taikos visame pasau
lyje. —C.

irias, 202 pus, 50c.
No.111—Sziupinis (3 dalis) 

talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-

MILLERIAI DĖKOJA 
Už Tereses Straszins- 

kaites Iszgelbejima

BR(X)KLYX, X. Y. — Ketu- 
riu metu laiku Amerikos' Lie- 

i 
tuviams gerai žinoma ir pla- 
cziai iszgarscjusi Tereses Stra- 
szinskaites Byla, priesz Lietu
vos (grobikus-Komunistus-R il
sus, ipo sunkios ir gana, ilgos 
kovos, galutinai 'baigta, Ame
rikos auksztasis Teismas Alun- 
chen, Vokietijoj, tarė savo ga
lutina žodi, atmesdamas'Rusu 
nepamatuotas įprtenzijas pa
grobti iraszlaite, rado neteisė
tu leisdamas Teresėlei vykti in I 
Amerika nuolatiniam apsigy
venimui.

1952 metuose Balandžio 
(April) 20 diena mergaite lai
mingai pasiekė New Yorka, ta 
jos senai iszsvajota. Amerika.

Kai teismo metu teisėjas 
Goodman paklauso: Ar ji nori 
vykti in Rusija, ji nieko , ne
laukusi atsake: “I want to go 
to America.”

Reiszkiame nuoszirdžiausia; 
padėka: organizacijoms ir pa
vieniams asmenims, kurie pri
sidėjo atremti Rusu neteisin
gas pretenzijas ir norą laimėti 
Byla.

Labai daug rupesežio ir sun
kaus darbo indejo Amerikos 
Lietuviu Bendrasis Paszelpos 
Fondas-B A LF, n enu i 1 st antis 
vargstaneziuju Lietuviu szel- 
pejas Kan. Dr. J. B. Konczius, 
Amerikos Lietuviu visuome
nes veikėja, Balf Nacionale 
Sekretore Nora. Gugicne, laibai 
daug dirbdama ir teikdama 
naszlaites Byloje patarimu, 
BALF Reikalu Vedėjui Petrui 
Alinkunui ir buvusiam Vokie
tijoj BALF Atstovui Jonui 
Valaicziui. Dėkojamo taip ipat 
ir “Catholic Committee for 
Refugees” Direktoriui Alons. 
E. N. Komora, Airs. S. Cerry- 
Alulks, kuri labai daug gelbė
jo, Kongresmenui Edgar A. 
Jonas, Aliss Gene Alaypother, 
Frankfurt, Vokietijoj, “Chica.- 
go Daily News” -bendradarbiui 
Berlyne Air. David AL Nichol, 
Laidotuvių Direktoriui F. 
AVaitkus, Cambridge, Alass., 
Lietuviu Radio valandos ve
dėjai Chicagoje Sophie Barčus 
už brangu laika ia simpatin
gus praheszimus placziai Lie
tuviu visuomenei. A. ir T. Ila
kiam, Kum J. Prunskiui, laik- 
raszczianis už visokeriopa pa- 
gelba ir visiems geros valios 
Lietuviams. Didžiai invertin- 
dami visu pagelba reiszkiame 
nuoszirdžiausia. padėkos Lie
tu viszka žodi. — Thomas ir 
Stella Aliller, 4626 Dover St. 
Chicago, Ill.

KATALOGAS
KNYGŲ

No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
2dc.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu', 20c.

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Aledejus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Alaža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie Velniszkas 
Afalunas Kaip Studentas Lo
jo, o Alaluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c 
va Zokoninka Bernadina. 61

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

szito Katalogo
v No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy-

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

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

R0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

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.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas' Paslapcziu 
Ateitos 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 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197^2, 25c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

įpčT* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- * 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., jį 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A,. 4



SAULE” MAHANOY CITY, PJK.

Senoviszkas Pinigas
ĮJRAGOMIRU tautoje pui

ku, szviesu, rimta, ramu ir 
gerai. Dragomiru tautoje ne
tik tai virszini ūkai, perdeti- 
niai laimingai ir linksmai gy
veno, bet laime ir linksmybe 
naudojosi visi tos tautos gy- i 
vent o j ai.

Dragomiru tautos gyvento
jai, kaip vyrai taip ir moterys, 
acziu gerai tvarkai ir viso
kiems naujiems iszraclimams ir 
pagerinimams, sunkaus darbo 
dirbdavo labai mažai, 'bet 
maustydavo, ginczydavosi ir 
tyrinėdavo labai daug. Kadan
gi apygarda kurioje jie gyve
no, buvo labai puiki, žeme der
linga, jie patys gražus ir svei
ki-, tai jie gyveno visai kitaip, 
negu kiti ju kaimynai. Jie la
vino ir užganėdindavo savo 
dailiausius jausmus, stebėda
vosi in jos gražybes ii' stebuk
lus, arba gėrėdavosi savimi. 
Rytais ir vakarais iszeidavo 
visi in laukus, lankydavo upes, 
miszkus, kalnus ir džiaugda
vosi, gėrėdavosi gražiais gam
tos paveikslais. Kas sanvaite 
jie susirinkdavo in tam tikra 
puikiais žolynais prisodinta 
lyguma ir žingeidžiai prisižiū
rėdavo saviems ir svetimiems 
puikiausiems k u n u sudėji
mams. Nebuvo tose parodose, 
saves ir kitu ap'žiurejime ko
kios tusztybes, ne giedos, ne 
papiktinimu, ne neszvariu pa
piktini m u ir pagundymu,' bet 
ti]< tikras dailumu-gražumu 
pas i dž i a ugimas.

Viena karta ta Dragomiru 
tauta pradėjo nerimoti ir visi 
gyventojai 'pajuto permaina.

Tarpu daugel žingeidžių sa
vo miesto užvedimu ir intai- 
symu, ta Dragomiru tauta tu
rėjo dideli-dideli muziejų, ku
riame buvo sudėta nuo kele
tas tukstaneziu metu daugybe 
istoriszku liekami ir atminties 
ženklu. Tenai matėsi visa civi
lizacijos pradžia, jos begis ii' 
traukimąsi ligi sziu dienu. Ten 
buvo sudėta tikrose figūrose 
arba modeliuose visokį daigiai 
kurie kada tai turėjo didžia 
vertybe, o sziandien be jokios 
vertes esanti, kaip tai: tortu
res, saidokai, szaūdykies, kar
dai, botagai, arkliais vežami 
vežimai, spynos, senoviszki aip- 
redalai, vekseliu blankai, trio- 
bos be kaminu ir daugybe kitu 
daigtu, rszskiraint auksinius 
daigius, kurie buvo iszstatyti 
spalviniuose paveiksluose. Is*z 
tu visu senoviszku dalyku 
Dragomiru tauta mokinosi is
torijos, stengėsi pažinti civili
zacija ir neviena syki vede prie 
ju karszcziausius ginezius, at- 
sipedanii ju verte amžių ir tik
ruma.

Priesz keletą menesiu, ‘vie
nas isz Dragomiru tautiecziu, 
kasdamas savo lauke duobele 
nektarinos insodininiu.i, rado
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i žemoje geltona, apvalu ritinėli 
i ant kurio vienos puses buvo 
I atmuszta szirdis, kryžius ir in- 
' karas; o ant kitos puses, skait
line 20 ir 2340 metas. Radėjas 
atnesze ir atidavė in muziejų. 
Mokyti Dragomiru tautos žmo
nos, kurie szita ritinėli pama
te, pripažino, kad tai senas, už
mestas, didžios vertes aukso 
pinigas. Szitokia žinia padare 
visuose žmonose didi inspudi, 
nes niekas isz gyventoju buvo 
niekad nemato pinigo, apie ku
ri tiek'žingeidžiii, biauriu^ ir 
baisiu apysakų skaitė savo at
sitikimu rasztuose ir tikėjo, 
kad ju žemoje nerastum nie
kur jokio pinigo. Nors priesz 
tris szimtus metu per visos 
tautos susirinkimą Dragomiru 
proseneliai nusprendė ir in 
“žmonių tiesas” inrasze, kad 
“jjinigas, kaipo vedėjas prie 
viso pikto ir blogo, kaipo ženk
las visu netikusiu žmonių pa
linkimu, turi'būti amžinai pra
keiktas, praszalintas, isz tos 
žemes iszvarytas arba sunai
kintas ir ne jokiame paveiksle 
nebebus daugiau in Dragomiru 
vieszpatyste investasi ir nie
kur, nevieno ne atmineziai ne
belaikytas”, ’bet dabar Drago
miru tautos vyresnieji iszsta- 
te a t rasta ji pinigą, kaipo to
kia retenybe in muziejų. Žmo
nose žingeidumas kasdien au
go ir kasdien miniomis pradėjo 
plaukti in muziejų, pažiūrėti 
auksinio ritinėlio, pinigo, ku
lisai buvo padėtas ant atskirto 
stalelio. Isz •pradžios in ji žiu
rėjo su didžia atyda, bet drau
ge su baime ir 'pasibjaurėjimu. 
Tiktai pamažėl i tie jausmai 
silpnėjo ir pradėjo atsirasti 
žiurineziuju akyse pasigėrėji
mas tuo pinigėliu. Dar toliau, 
rūstingose ir pasibiaurejimo 
pilnose akyse, pradėjo blizgėti 
užsiganedi nimo ki'birksztys.
Per keletą sanvaieziu žiūrėtoja 
plaukimas. nepersit rauke, ne
sumažėjo ir nepasididino; atei
davo tie patys po keletą sykiu, 
kaikurie kasdien lankėsi ir vis 
negalėjo prisižiūrėti in ta pi
nigą. Nebuvo nevieno žmogaus 
visoje Dragomiru tautoje, ku
ris nebūtu net po kelis sykius 
mates ta pinigą. Galinus jau 
n eužs i gan e diada v o vienu in 
pinigą pažiuręjiinu, pradėjo 
imti in rankas, cziupineti, o ne- 
syki atsitikdavo, kad kas nors 
užsigniaūždavo savo saujoje ir 
nenorėdavo padėti atgal arba 
atiduoti kitam. Pakildavo tada 
ginc?iai, varžimasi, keiksmai, 
skundai, pesztynes ir muszty- 
nes! Muziejaus kambarys, kur 
gulėjo ant staliuko pinigas, pa-

I sudarydavo visas triukszmo 
Į pilnas, tarytum koks jomarkas 

o per duris ir langus eidavo 
pikti žmonių balsai laukan. Vi
soje Dragomiru tautoje, tarpe 
visu žmonių, apsireiszke stebė
tina permaina: Seniau buvu
sieji rimti žmones pavirto in 
kokius tai p usp r oc z i u s; szv i e - 
sus ir linksmi veidai, aptemo 
ir susiraukė; sveikata pranyko 
o apsireiszke visokios ligos; 
iszsiblaszke tarp visu meiles ir 
draugiszkumo kvalpas, o iszsi- 
pleike pageidimu smarve. Pa
liovė mokytis ir teirautis apie 
istorija ir civilizacija, paliovė 
gėrėtis gamta, ir savimi, visus, 
rodos, apnesze nuliudimo pele

nai, pakilę isz neapykantos ug- 
navietes.

Dragomiru tautos vyresnieji 
szia b aisia permaina savo žmo
nėse užtėmyje, bet negalėjo su
rasti jos priežaseziu. Galu-gale 
viena diena, kada muziejaus 
kambarys buvo prisigrūdęs 
žmonių, kurie karsztai kovojo 
su viens kitu už galėjimą pa
žiūrėti, paeziupineti ir in savo
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ranka paimti pinigą, tada vie
nas perkarszes senis, krito pas 
staleli ant keliu, pakele rankas 
auksztyn, insmeige savo de- 
ganezias akis in eltona ritinėli 
ir 'baisiu balsu szauke: “Tu • 
mano stebuklingasis laimes ta
lismane! Visu brangiausioji 
pažadėjimo dovana! Viso gero 
ir laimes versme! Asz tave my
liu! Asz tave garbinu! Asz 
priesz tave meldžiuosi! Isz- 
klausyk mano nužeminto mel
dimo ir nusileisk 'prie manes, 
in mano kiszeniu! Asz tave pa
imsiu ir niekam neatiduosiu, 

'su savim mirdamas in gra’ba 
; insidesiu!” Taip sakydamas, 
pagriebė nuo stalelio pinigą, 
pradėjo ji bueziuoti, prie szir- 
dies spausti ir szokineti, bai
siai juokdamasis ir užkimusiu 
balsu szaukdamas: ‘ ‘ Mano,
mano, brangus mano!” Kada 
ta pinigą nuo jo kiti norėjo at
imti, tada jis kriokė, blaszkesi, 
spardėsi, kandžiojo, baisiaus 
kai beprotis. Vos neves supuo
lė keletas vyru seni apėmė, at
ėmė pinigą ir nuvedė namon, 
kur relieves kvailioti. Tas at
sitikimas sujudino visus ten 
esanezius ir matanezius. Visa 
minia iszejo isz muziejaus su 
didžiausiu neramumu ir susi
skaldę in kuopas kuopeles, ku
riose virę gineziąi ir pesztynes. 
Viskas inaiszesi ir negalima 
buvo suprasti nė kas darosi, ne 
kas isz to iszeis. Vienoje didi- 
leje kuopoje pakilo baisus 
triukszmas ir riksmas ir pa
lengva tilo vieno žmogaus 
gergždžiantis balsas. Isz visur 
skubinosi žmones pažiūrėti, 
kas ežia dedasi ir pamate, ant 
žemes gulėjo ir mirė jaunas 
vaikinas užmusztas savo tikro
jo brolio.

Seniausieji Dragomiru tau-, 
tos žmones nebeatmine žmog
žudystes; dėlto toks atsitiki
mas ir dare in juos'baisu inspu
di, nuliūdima ir geda. Visi isz- 
siskirste namon, prislėgtomis 
szirdimis, tylėdami. Pirma 
karta ju gyvenime užgulė juos 
toks debesys ir trenkė (perkū
nija.

Praszvitus rytui, susirinko 
penki vyresnieji apie ta daly
ką pasitarti. Pirmiausiai jie 
nutarė ir liepe po sargyba už
daryti atskiruose namuose be-, 
proti seni ir žmogžudį, jauna 
vaikina užmuszusi savo broli. 
Ir taip po trijų szimtu metu, 
laike kuriu neatsitiko pas 
Dragomirus ne vieno proto su- 
miszimo, ne vieno užmuszimo, 
reikėjo insteigti pirma 'beprot
nami ir pirma kalėjimą, kur 
patalpinti prasikaltėlius. '

Abudu szituodu netikėti at
sitikimai, kuriedu visa Drago
miru tauta geda ir nubudimu 
apdengė, buvo jai perdaug 
svarbu ir baisu, kad neimtu 
daryti ju priežaseziu versmes 
(szaltiniai) tyrinėjama ir 
jieszikoma. Tuojaus tapo at
rasta ir patvirtinta, kad buvo 
jie paskutini akimi retežyje li
gotu jausmu, kurie apsireiszke 
žmonėse tuojaus po pinigo mu
ziejuje iszstatymo. Dėlto vy
resnieji tuojaus nusprendė: 
tvirtai užlaikyti ir pildyti in- 
statyma, nusprendimą priesz 
pinigus, iszleista tris szimtus 
metu atgal. O atrastaji pinigą 
perkraustyti ir padaryti in 
mažytes plonas blekutes, ku
rias paskui pakiszti po gyvu 
žuvu žvynais ir paleisti vėl tas 
žuveles in giliu vandenų jura.

Ta paezia diena, tas pinigas 
buvo isz muziejaus paimtas, in 

kalve nunesztas ir paduotas 
isztikimam darbininkui, kuri- 
sai užsidarė kalvėje, kad žiop- 
sotojai nematytu ir netrukdy
tu darbe. Bet keletui valandų 
praėjus iszejo isz kalves tas 
darbininkas persigandęs, dre
bantis, nuvargęs, su szlapiais 
nuo prakaito plaukais ir nubė
gės pas vyresniuosius skundė
si :

— Negaliu perkaustyti to 
szetoniszko pinigo. Vos tik ji 
ant priekalo padėjau ir norė
jau su kuju tauksztelti, tuo
jaus jame atsivėrė dvi baisios 
akys ir begaliniai traukianti 
jiega. Rodėsi kad tos akys pri
trauks mane prie saves, in- 
t rauks in save ir sudegis karsz- 
tame žibėjime. Visomis jiego- 
mis stengiausi jas pergalėti, 
szaukiau in pagei'ba savo protą 
ir drąsą ir manseziau sau, kad 
tai tik taip tyczia man rodosi, 
ka reikia pergalėti: baisios 
akys pergale jo mane. Kada an
tra syki paėmiau kuji, tai ma
no iszkelta ranka nutirpo ir 
dabar sztai lyg apiliurus. Ati
duokite szita geltona ritinėli 
kam kitam, asz jo, prakeiktojo 
nebeapgalesiu!

Tuojaus tapo paszauktas ki
tas kalvis-darbininkas, kursai 
isžjuoke szita apysaka ir prisi
žadėjo kuogreieziau perkalti 
pinigą in blekites. Paėmė pini
gą ir užsidarę kalvėje, o aplin
kui daug žmonių lauke. Bet ir 
tas greitai iszbego isz kalves 
persigandęs, perbalęs ir visas 
prakaitu perpiltas.

— Burtai! Piktoji galybe! 
Szauke kalvis atbėgės (prie vy
resniųjų. Atėjės in kalve, atsi
klaupiau ir pasimeldžiau. Bet 
kaip tik žvilktelejau in pinigą, 
tuo patemyjau, kad jis mainė
si: pirmiausiai pasirodė pui
kiausios juodos akys; paskui, 
iszpusti nasrai; paskui raudo
nos szyipsanczios lupos; paskui 
aipsireiszke visa, galva ir gra
žiausias moteriszkas veidas 
taip gundantis ir traukiantis 
prie saves, kad as'z (parpuolęs 
ant keliu ėmiau karsztai ji sa
vo drebaneziomis lupomis bu
eziuoti. Dieve, ir visi szventie- 
ji, gelbėkite! Suszukau, bet 
nieko nebegelbejo. Geriau jo 
apsvaiginanti gražuma be galo 
be kraszto ir visi mano pajau
timai inpuėle iii didžiausia pa- 
gundinima, kaip iszalke vilkai 
in aviu banda. Galu gale surin
kau visas savo jiegas ir su di- 
džiu-clidžiausiu pasistengimu 
atplesziau save nuo jo ir sztai 
ežia atbėgau Įias jus, pasisaky
ti, kad tu burtu nępergalesiu 
ir atnesziau ta prakeikta riti
nėli.

Jeigu įpirmasis' atsitikimas 
vyresniuosius perdetinius per
gandino ir invede in neramu
mą, tai antrasis, staeziai juos, 
sužavėjo. Nebežinojo ka pada
ryti, kad alpgaleti ta biauria
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galybe. Paszau'kti gyventojai 
susirinko pas tautiszka. narna, 
bet ir juose visuose daugiau 
apsireiszke sumiszimo, negu 
proto ir iszminties. Isz visokiu 
tankiausiai gana juokingu pa
tarimu, vyresnieji nevieno ne
galėjo prie (pinigo pražudymo 
pritaikinti. Q kada nuomones 
susipainiojo ir prasidėjo gin- 
cziai ir kuone pesztynes, tada 
iszsiskyre isz minios ir (prisiar
tino prie vadovu skaidri mer
gaite, turėdama už rankos gra
žu jaunikaiti ir drąsiai prata.- 
re:

— Mano Arjas perkals pi
nigai

Visi atkreipė didžiausia aty
da iii mergaite baltame sijone, 
kursai kaip lapai ka tik pra- 
žinstanti žiedą, denge jos 'bal
ta kana; ji linksmai stovėjo 
truputi pakėlus galvute, ant 
kurios sziaudine skrybėlė, nu
leidusi truputi žemyn brylius, 
glostė juodus jos plaukus, jos 
veide žydėjo laimingo ir skais
taus pavasario gražumas; ji 
tarsi kvėpavo szvieša, protu ir 
iszminczia, kada in ja visu 
akys tapo insmeigtos.

— Ar esi-gi persitikrinusi, 
kad jis tai padarys? Klause 
vienas isz vyresniųjų.

— Taip! Atsake ji su tvir
tu pasitikėjimu in savo Arja. 
A r jau! Tarė ji kreipdamosi in 
jaunikaiti ir savo puikiomis 
akimis ji žavėdama, ar tu myli 
mane?
• — Myliu! Jis atsake tvir
tu balsu, lyg priesz visus pri
siekdamas.

J i vėl paklauso:
— Ar myli žmones?
— Myliu! Jis atsake.
— Na tai eik ir iszgel'bek 

juos!
Jis dar syki apėmė ja savo 

jautriomis akimis ir nuėjo taip 
skubiai, kad rodos tik jo plau
ku garbiniai, nekantriame ju
dėjime laksto po placzaiis jo 
skrybėles bryliais, kurie dare 
ant jo. veido szeszeli.

Baime ir žingeidumas dras
kė Dragomiru szirdis, kada 
jaunikaitis paemes pinigą už
sidarė kalvoje. ,Su didžiu nera
mumu lauke jo pasirodymo. 
Bet praslinko keletas valandų, 
o jisai nėjo lauk isz kalves, tik
tai girdėtis buvo kūjo pyszke- 
jimas.

— BUS DAUGIAU —

ŽINUTES
Žinomas Amerikiecziu pini- 

guoezas Frank Bailey, kolegi
jai kuri 1881 metais jam buvo 
suteikusi stipendija, paskyrė 
dar $500,000 dovana. Union 
Kolegija isz jo yra gavusi apie 
$1,500,000.

Urano žaliavo neseniai buvo 
atrasta Alaskoje, Seward pu- 
siasialyje, kuri nuo Sovietu

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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San jungos teskiria Bereingo 
sansiauris.

Jung. Valstybių, (U.S.A.) 
1/5 gyventoju sziais metais 
lanko vienokius ar kitokius 
kursus ar mokyklas. U. S. 
Švietimo Instaigos apskaiezia- 
vimu sziais metais vieszasias ir 
privaezias mokyklas lankys 
apie 34,693,000 vaiku ir suau- 
gusiuju. j

Amerikiecziu Raupsu Misija 
kuria iszlaiko privati Protes
tantu grupe, numato raupsuo
toj u pagelbai skirti apie $450,- 
000. Szie pinigai bus iszskirs- 
tyti visame pasaulyje per 159 
misijas 40 valstybių.

Alex Reveille, priesz 30 me
tu atvykęs isz Rusijos savo tes
tamente $6,500 paskyrė ji, pri
ėmusiai szaliai. Jo valia, dalis 
jo nekilnojamo turto turi ati
tekti Jung. Valstybėms, nes 
“jis turėjo laimes vaikszczioti 
gatvėmis saugus nuo bet kokia 
smurto.”

Daugumas uniju pernai yra 
iszsikovojusios, jog nesztumo 
atveju žmones duoda atosto
gas. Jog tęsiasi neilgiau kaip 
vienus metus po kuriu gryžužs 
moterys atgauna savo darba ir 
pirmenybes.

----------------------------- i j
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LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS ’

Žinios Vietines
H$ 1953!

'Sausis — January.
Laimingu Nauju Alėtu? 

Visiems!
Deszimtuku Vajus pra

sidėjo ir tesis ligi Sausio Jau. 
31-inai dienai 1953 m. Rinklia
va del paliegusiu nuo “Polio” 
paraližio. Buvęs Prezidentas 
Franklin D. Rooseveltas szita 
vaju invede ir pradėjo.

Su'batoj pripuola Szv. 
Genovaitės, o Tautine Vardi
ne: Rusto.

Nedelioj pripuola- 
Szvencz. Jėzaus Vardo, o Tau
tine Vardine: Trainis.

Panedelyje Szv. Simeo
no Stylites, o Tautine Vardine: 
Vytautas.

Utarninke Trys Kara
liai, o Tautine Vardine: Ra- 
diszius.

Panele Joana, duktė 
pons. Juozu Czivinsku, nuo 
328 W. Mahanoy uly., kuri mo
kinosi ant slauges, in Chestnut 
Hill ligon'buteje, Philadelphia, 
Pa., aiplaike 'žinia nuo Penna. 
State Board Examinations buk 
jije pasekmingai iszdave egza
miną ant slauges, ir duota titu
lą kaipo “Registered Nurse.

Brooklyn, N. Y. — Szv. Ka
lėdų ir Naujųjų Alėtu proga 
reiszkiu nuoszirdžiausius svei
kinimus ir linkėjimus savo gi
minėms, visiems BALF ben
dradarbiams ir priedeliams. 
Ypatingai reiszkiu linkėjimus 
Naujuju Alėtu proga tremtyje 
likusiems vargszams Lietu
viams, kurie dar nesza sunkia 
tremties naszta, linkėdamas, 
kad ko greieziausia ju gyveni
mo šauly gos ir aipylinkybes pa
gerėtu ir kad ju skurdas pasi
baigtu. Apgailestauju, kad del 
nesveikatos ir laiko stokos ne
galėjau pasiusti asmeniszku 
sveikinimu.

— Kan. Dr. J. B.' Konczius, 
Balt Pirmininkas. 
-------- ------------- -

Nanticoke, Pa. — Buvusi 
miesto gyventoja, Ponia Elea- 
nora, pati Petro Yaeik, isz Ne
wark, N. J., pasimirė Seredos 
vakara, Gruodžio 24-ta diena. 
Kūnas likos parvežtas in Gra- 
'boriaus Alatikievifczio koply- 
szios isz kur laidotuves invyko 
^ubatos ryta, Gruodžio 27-ta 
diena, su Szv. Alisziomis, Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje, devinta 
valanda, o Szv. Aliszias atna- 
sziĮiyo Klebonas Kun. V. A. 
Szimkonis taipgi davė pasku
tini patarnavima ant kapiniu. 
Velione gimė Nanticoke, po tė
vais vadinosi Eleanora Vosi- 
liute, 28 metu amžiaus. Josios 
tėvelis mirė deszimts metu at
gal, Gruodžio 3-czia diena. Pa
liko dideliame nuliudime: savo 
vyra Petra.; motinėlė Elzbieta

Vosiliene, mieste; penkios- se
serys: Ona, pati Vinco Saka
lausko isz Elizabeth, N. J-, 
Margarets, pati Vinco Svirs-: 
kio, Mahanoy City; Konstanci
ja', '.pati Antano Ficucell, E. j 
Orange,' N. J., Alildreda, pati 
Leonardo Markausko, mieste, į 
ir Dorota, pati Saržento Me
thod Katulai; isz Fort Sill, Ok
lahoma. Tris brolius: Juozą, 
isz Hagerstown, Md., Edvardu, : 
Wilkes-Barre ir Vinca, Little 
Falls, N. J., taipgi vienuolika 
anuku ir viena anūke. “Amži- i 
na Atilsi.”

Wayne, Mich.— Žinia, ap- 
laikyta isz szito miestelio buk j 
senas gyventojas, Juozas Za- 
veckis, nuo Wayne Rd., pasi
mirė Lapkriczio 26-ta diena, 
1952 m., ir kad jo gimines ir ? 
pažinstanleji žinotu apie jo 
mirti. A. a. Juozas Zaveekas 
palaidotas Lapkriczio 29-ta d., I 
isz Gra'boriaus Brazio koply- 
czios, su apiegomis Szv. Petro 
bažnyczioje, prie Longworth 
ir Alui lane uly., Detroit, Alich. 
Velionis ilga laika gyveno pas 
pons. Antanu ir Ona A anavi- 
czius, o jie rūpinosi jo laidotu
vėms, nes giminu nesužinota 
kur jie gyvena. A.a. Juozas Ze- 
veckas buvo senas “Saules” 
skaitytojas. “Amžina Atilsi; 
tegul ilsisi ramybėje!”

-------------------------
Berwick, Pa. — Keletą szim- i 

tu žmonių žuvo ant vieszkeliu 
automobiliuose per Kalėdų 
Szventes. Tu auku tarpe buvo 
trys jaunieji, kurie žuvo netoli 
nuo Berwick miesto. Ju auto
mobilius taip greitai važiavo, 
kad jis nuo vieszkelio nulėkė 
ir nukirto telefono stulpą ir 
paskui daugiau kaip szimta 
dvides'zimts pėdu skersas nu
šlijo pirm negu sustojo. Žuvu
sieji 'buvo: \\ m. Hudak ir Ste
phen Pestak, isz Exeter ir Ala
ry Joyce isz West Pittston. Ne
laime atsitiko apie trccziil Vėl- ■ 
landa isz ryto. 

---- --------------
AMERIKA PAR

DUODA FABRIKĄ
—♦—

Fabrikas Buvo Komu-| 
nistu Czeku Nupirktas

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia yra paskel
bus kad dabar yra ant parda
vimo fabrikas kuris kaštavo 
$17,000,000, ir kuri Czekoslo- 
vakijos valdžia buvo nusipir- I 
kus, ir dar ir dabar reikalauja 
kad Amerikos valdžia pavėlin
tu jai ta fabriką parsiveszti in 
Czekoslovakija,

Komunistiszkos Czekoslo
vakijos valdžia, suėmus Ame
rikieti laikrasztininka, Wm. N. 
Oatis, dabar reikalauja kad 
Amerikos valdžia jai pasiuns- 
tu ta plieno fabriką jeigu ji no-' 
ri kad tas laikrasztininkas bu
tu sugražintas. Amerikos val
džia dabar staeziai ir aiszkiai 
parodo Czekoslovakijos val
džiai kad ji nedaro jokio tokio 
biznio, ir dabar paleidžia ta 
fabriką ant pardavimo, nors 
Czekoslovakijos valdžia yra 
užmokėjus tiek milijonu dole
riu už ji.

Amerikos valdžia szitaip 
žiuri in ta klausima: Jeigu da
bar ji nusileis tiems Komunis
tams Czekams ir juos papirks 
del to laikrasztininko laisves, 
tai jie pradės gaudyti visus 
Amerikieczius ir vis reikalau
ti pinigu. Czia nebutu nei galo, 
nei kraszto tokiam bizniui.

Prancūzu kareiviai mar- 
szuoja, per dykumynus, kal
nus, slienius ir pelkes priesz 
Komunistu sukurstytus Viet 
Minh kareivius. Karo lau
kas yra tarp Raudonos ir

KITAS KOMUNISTAS | 
BE GARBES I

Gerhart Eisler Neteko 
Augsztos Vietos

BERLYNAS, VOK. — Ger- 
hart Eisler, kuris buvo Komu
nistu priimtas kaipo didvyris, 
kai jis pabėgo isz Amerikos, 
likos ppaszalintas per Komu
nistus. Jis buvo propagandos 
sztabo Virszininkas Rytu Ber
lyne.

Iszrodo kad jis jau neteko 
Kremlino malones ir dabar bus 
kaip ir kiti tokie buvusieji Ko
munistu vadai, iszbrauktas.

Trumpas paskelbimas pra- 
nesza kad jo sztabas yra dabar 
jau panaikintas ir kad jis par
tijai nereikalingas. Premjeras 
Otto Grotewohl taip pirmiau
siai pranesze. Iszrodo kad czia 
jau galima matyti Gerhart Eis- 
lerio galas. Jam jau kaput.

Eisleris jau keli menesiai 
kai buvo intariamas augsztu 
Komunistu kad jis per daug 
praleidžia ir per mažai propa-. 
gandos iszleidžia. Jis keletą 
kartu nepaklausė augsztu Ko
munistu patarimo ir taip nusi
dėjo, prasikalto Kremlinui.

Laikrasztininkai sako kad 
jau per kelias sanvaites jis bu
vo slaptos policijos agentu se
kamas.

Jis dabar be vietos ir be dar
bo. Jo padėtis panaszi in Ru
dolf Slanskio padėti, kuris bu
vo suszaudytas kai neteko sa
vo darbo.

Szitas Eisleris buvo Ameri- • 
koje suaresztuotas, ir buvo lai-: 
kinai paleistas ant dideles kau
cijos. Jis ta kaucija patrotino 
ir jam pasisekė pasprukti isz 
Amerikos ant Lenku laivo, ku
ris ji nuveže in Berrlyna.

Los Angeles vandentiekis 
vandeni ima net isz Parker Už
tvankos Kolorados upeje kuri 
randasi už 392 myliu nuo did- 
miesezio. Taip pat didele dalis 
vandens gaunama isz Owens 
upes, kuris atitekinamas ag- ■ 
viadukais. New Yorko mies
tas savo vandeni imasi isz že
mųjų Catskill kalnu, kurie 
randasi nuo jo už 100 myliu.

--------------------------------

^Pirkie U. S. Bonus!

“SAULE*’ MAHANOY CITY, FA, 
—- - — —

Karas Indo-Kinijoje

Juodos upes, Prancūzu In- 
do-Kinijoje. Czia vyrai ne
sza ginklus ir maista Pran
cūzu kariuomenei. Jie turi 
per szitokias pelkes bristi.

Prancūzu valdžia jau sako

kad ji czia negali iszsilaiky- 
ti ir visa ta Indo-Kinijos 
kraszta ir klausima paves 
Amerikai. Czia iszrodo kad 
bus antra Korėja.

o o o

768 MIRCZIU ANT 
VIESZKELIU j

___

Szventes Dar 
Neužsibaige

CHICAGO, ILL. — Nelai- 
mes ant Amerikos vieszkeliu 
per Kalėdų Szventes jau pase
kė 768 mireziu. Tai daugiausia 
ka dar buvo Amerikoje. O Ka
lėdų szventes dar neužsibaige, 
nes Nauju Metu baliavojimas 
dar laukia.

Iszrokavus, tai vienas žmo
gus mirė kas deszimts minu- 
cziu per Kalėdų Szventes, ant 
musu vieszkeliu. Szitas iszro- i 
kavimas ima tik keturias sziu 
szvenezin Hionoc szvencziu aienas.

Pernai, per Kalėdas ir per 
Naujus Metus žuvo ant musu 
vieszkeliu 555 žmones.

Policijantai, dabar kai mes 
szita straipsneli raszome, pra- 
nąszauja kad dar daug dau
giau (gal isz viso 1,200) pražus 
bus užmuszti per Naujus Me
tus.

RUSKIAI DAUG 
DAUGIAU ERO- 
PLANU PERKASI

Mes savo skaitytojams linki
me Laimingu Nauju Metu ir 
Gyvu Nauju Metu. Jeigu iszsi- 
gersite, nevažiuokite; jeigu va
žiuosite, negerkite, nes mes no
rime jus pasilaikyti kaipo ge
rus draugus ir skaitytojus. 
Mums vienas gyvas skaityto
jas yra vertas viso szimto ant 
kapiniu.

--------------------------------

^Plikio U. S. Bonus!

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

ATEIVIAI PRIVALO
PRANESZTI ANT-

RASZUS SAUSIO
MENESI I

WASHINGTON, D. C. — 
Visi ateiviai, be iszskirties, ku
rie randasi JAV-ese Sausio 
(Jan.) 1 diena 1953 m., insta- 
tymu reika’aujami raportuoti 
savo antraszus “Commissioner 
cf Immigration and Naturali
zation” Sausio menesyje. Lai
kinai iszvykes ateivis Sausio 1 
diena vistiek privalo praneszti 
savo antrasza in deszimt dienu 
po spgryžimo.

Sziuos pakeitimus padare 
i naujas Immigration and Na- 
Į tionality- instatymas, kuris 
pradės veikti Graudžio Dec. 24 
d., 1952 m. Praeitais metais, 
priesz naujo instatymo prave
dama laikinai JAV apsistoję 
ateiviai nebuvo reikalaujami 
praneszti savo antrašus. Dabar 
kitaip. Visi ateiviai, inleisti 
pastoviam apsigyvenimui ar
ba laikinai, turi praneszti savo 
antrašus. Laikas pakeistas nuo 
pirmųjų Sausio (Jan.) mene
syje deszimts dienu ligi 30 die
nu po Sausio 1 d., reiszkia vi
sa Sausio menesi.

Naujo instatymo bausmes 
didesnes. Ateivis, ar jo tėvai, 
ar legalus globėjas JAV-ese, 
kurie nepranesza antraszo ga
li būti nubausti, suimti ir isz- 
deportuoti.

Procedūra yra gana lengva.
Sausio (Jan.) menesyje, at

eivis privalo nuvykti in Jav 
Paczta arba in bet kuria Im
migration and Naturalization 
instaiga ir papraszyti Alien 
Address Report Card (Form 
1-53). Paskaitykite inrodymus 
vienoj korteles pusėj ir iszpil- 
dykite kortele. Neužmirszkite 
uždėti parasza. Jeigu kas ne- 
a'iszku, paklauskite paczto ar
ba Immigration and Naturali
zation Service.

Pacztu nesiųskite.
Nors ateivis gali bet kada 

Sausio menesyje inteikti kor
tele, jis palengvins užregistra
vimo darba jeigu jis tai atlik
tu kuogreieziausia Sausio me
nesi. JAV-iu piliecziams nerei
kia praneszti savo adresus, bet 
jie gali padėti savo draugams, 
giminėms ir pažyštamams, ku
rie dar nėr piliecziai primin
dami jiems kad jie būtinai pri
valo praneszti savo antraszus.

Amerikos Elektrines nuo 
1946 metu iszleido apie de- 
szfmts miliardu doleriu, kad 
pakeltu savo elektros iszdirbi- 
ma50G. Szi pramone tikisi, 
kad iki 1954 metu ji iszdirbi- 
ma pakeisianti 100%.

Tiek daug kūdikiu kasdien 
prakeliauja pro New Yorko 
La Guardia aerodroma kad ne
seniai ten buvo insteigtas vai
ku lopszelis. Apskaicziojama 
kad juo kasdien naudojasi 
apie 400 vaikucziu.

Ir Stato Negu Amerika
WASHINGTON, D. C. — 

Generolas Hoyt S. Vandenberg 
Laku nu Sztabo virszininkas, 
sako kad Rusija gamina, stato 
ir perkasi penkis sykius dau
giau kariszku eroplanu negu 
Amerika.

Jis sako kad dabar nei Kon
gresas nei Senatas negali su
mažinti musu karo sztabo ero
planu gaminimą, nes jau ir 
taip mes labai atsilikę nuo Ru
sijos.

Jis sako kad Amerikos val
džia dabar daug mažiau ka
riszku eroplanu gamina, kai 
tik per ta laika kada Rusija vi
somis savo jiegomis gamina 
tiek daug kariszku eroplanu.

Jis toliau sako kad dauguma 
musu kariszku eroplanu jau 
isz mados iszeje, ir visai netin
kami del karo, nes jie nėra to
kie greiti ir nėra taip intaisyti, 
kaip Rusijos naujausi eropla- 
nai.

Vandenberg sako kad reikė
tų daugiau musu fabriku pa
skirti del nauju eroplanu ga
minimo, ir reiketu daug dau
giau pinigu paskirti tam tiks
lui.

Beveik apie 100 gydytoju isz 
viso pasaulio dirba kaip inter
nal, ar kaip ligonines gydyto
jai apie 15 Vaszingtono ligoni
niu. Jie privalo atidirbti nuo 
1-3 metu, kad . susipažintu su 
Amerikos medicina. Beveik vi
si jie tikisi gryžti lavinti medi
cina savo gimtuosius krasztus. 
Daktarai yra suvažiavę isz 
sziu valstybių: Vengrijos, Vo
kietijos, Austrijos, Latvijos, 
Italijos, Anglijos, Graikijos, 
Lenkijos, Estijos, Airijos, Tur
kijos, Prancūzijos, Filipinų, 
Irano, Kinijos, Hondūro, Ka
nados, Tailandijos, Libanono, 
Kolcmbijos, Indijos, Britu Va
karu Indijos, Izraelio, Syrijos 
ir Meksikos. 

-------------------

S
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MILIJONIERIUS NE
PAGEIDAUJAMAS

Nesutiko Stoti In 
Vaiska Su Kitais

-------— v

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Bendras Advokatas?, 
Attorney General, Jąmės P. 
McGranery, ana diena pareika
lavo kad Serge M. Rubinstein 
butu iszvarytas isz Amerikos 
ir sugražintas in savo teviszkc 
Rusija.

Szitas Serge M. Rubinstein 
keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus milijonierius per 
deszimts metu kovojo kad jis 
nebutu isz Amerikos iszmestas.

Jis 1947 metuose nesutiko 
stoti in vaiska, kai visi musu 
vaikai turėjo stoti in vaiska. 
Jis visokiais budais iszsisuko 
ir nestojo in vaiska.

Jam dabar valdžios pasaky
ta kad jis gali pasirinkti kuri 
kraszta jis nori, bet kad jis il
giau negali pasilikti Ameriko
je.

Jis buvo Lewisburg valdžios 
kalėjime per pustreczio meto, 
paskui buvo iszleistas ant di
deles kaucijos. Jis yra pralei
dęs szimtus tukstaneziu dole
riu, kad tik galėtu pasilikti 
Amerikoje. Bet dabar paskuti
nis valdžios nusprendimas yra 
kad jis yra czia nepageidauja
mas ir turi iszsikraustyti.

Valdžia nors szita syki ge
rai padare. Jo milijonai negali 
ji padaryti geresniu už kitus. 
Jeigu musu vaikai turi stoti in 
vaiska, tai ir jis negeresnis!

AMERIKOS SEKRE
TORIUS INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dažinotu ar jie yra Komunistai 
ar ne.

Komisijos pirmininkas sako 
kad jie visa tai žinojo priesz 
rinkimus, bet nenorėjo tada 
paskelbti, kad kiti nesakytu 
kad czia tik daugiau propa
gandos del rinkimu.

Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas dabar yra paszauk- 
tas tos komisijos pasiaiszkinti 
ir pasiteisinti, jeigu jis gali, 
kaip ir kodėl tie Komunistai 
buvo jo paskirti in tokias 
augsztas ir svarbias vietas.

Trys Istorijos 
Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai. /
Saule Publishing Co., 
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