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NEVISI BELAISVIAI

SUGRAŽINTI

Komunistai Laiko Du 
Ar Tris Tukstanczius

. Amerikiecziu
WASHINGTON, D. C. — 

Generolas Mark W. Clark To
limųjų Rytu Komandorius sa
ko kad Komunistai dar vis lai
ko tarp dvieju ir trijų tuks- 
tancziu Amerikiecziu kareiviu 
nelaisvėje. Jis sako kad tie Ko
munistai tiek Amerikiecziu lai
ko, nežiūrint kad buvo sutarta 
visus gražinti po paliaubų su
tarties.

Generolas Clark sako kad 
karo sztabas tikrai žino kad 
daug daugiau Amerikiecziu 
randasi Komunistu nelaisvėje 
negu jie yra paskelbė.

Komunistai yra prižadėję 
sugražinti tris tukstanczius 
tris szimtus ir trylika Ameri
kiecziu belaisviu. Bet jis sako 
kad nėra galima vieszai tu Ko
munistu intarti ar kaltinti.

Amerikos karo sztabas yra 
nustatęs ir iszrokaves kad asz- 
tuoni tukstaneziai septyni 
szimtai ir penki Amerikiečiai 
kareiviai dingo ant karo lau
ko. Kiek isz ju gal ir žuvo, bet 
negalimas daigtas kad tik tie 
trys tukstaneziai' trys szimtai 
ir trylika iszliko isz tiek daug.

Karo sztabas dabar laukia 
apyskaitos isz KomXinistu kiek

Žydu Gražuole;
Izraelio Karaliene

t Naujas Žydu, Izraelio 
krasztas, kaip ir kiti krasz- 
tai; iszrinko savo kraszto 
Grožio Karaliene. Ta laime 
teko Panelei Havatzelet 
Dror, juoda-akei, kuriai ežia 
yra uždedama gražuoliu vai
nikas in Tel Aviv. Jai ta vai
niką uždeda Panele Michel 
Harel, kuri buvo to kraszto 
gražuoliu karaliene 1951 
metuose.

Senato Iždo pirmininkas, 
Eugene Milliken, (viduryje) 
ir naujas Senato vadas, Wm. 
F. Knowland, (po deszinei) 
pasikalba su vienu laikrasz- 
tininku Baltuosiuose ofisuo
se, po pusrycziu, kuriuos jie
du turėjo su Prez. Eisenho- 
weriu. Szitiedu intakingi 
Republikonai buvo Prez. Ei- 
senhowerio pakviesti ateiti 
ir su juo pasitarti kaslink

Amerikiecziu pasimirė nelais
vėje.

Tukstaneziai szeimynu Ame
rikoje dabar laukia ir meldžia
si; laukia iszgirsti apie savo 
sūnūs kurie buvo dinge ar pa
tapė nelaisvėn. Bet ims kelis 
menesius kol visi dažinos apie 
musu dingusius kareivius.

Generolas Clark sako kad 
dabar nieko negalima daryti, 
bet vėliau bus galima pareiksz- 
ti protestą Pahaubu Komisi
jai. Bet visi mes žinome kiek 
tokie protestai reiszkia Komu
nistams.

Komunistai turi deszimts 
dienu per kurias jie turi isz- 
duoti apyskaita visu tu kurie 
žuvo nelaisvėje.

PASIUTUSIO
GREITUMO AUKOS

-------

4 Užsimusze 3 Sužeisti;
Visi Jauni

,_____
FLEMINGTON, N. J. — 

Keturi jaunuoliai užsimusze ir 
trys buvo labai sužeisti, kai ju 
automobilius susimusze in til
to ramsti ant Milford-French
town vieszkelio, apie treczia į 
valanda isz ryto.

Žuvusieji buvo, automobi- 
liaus draiverys, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Raymond 
Harrison, isz Stockton, N. J.; 
Kenneth Laux, septyniolikos 
metu amžiaus, isz Pipersville, 
Pa., Charles Weaver trylikos 
metu amž., isz Erwinna, Pa., ir 
Roy Hart, septyniolikos metu 
amž., isz Frenchtown, N. J,

Sužeistieji yra septyniolikos 
metu amž., Harry Haraszyko, 
isz Flemington, N. J., septy
niolikos metu amž., Jack Bit- 
tenmaster ir szesziolikos metu 
amž., Richard Manchur, isz 

Amerikos milžiniszkos sko
los. Pusrycziucše dalyvavo 
teipgi Iždo Sekretorius Geo. 
Humphrey ir Iszlaidu Di
rektorius Joseph Dodge.

Iszrodo, kad Prezidentas 
Eisenhoweris ketina daug 
daugiau pinigu paskirti ki
tiems krasztams ir dabar no
ri Republikonu Partijos va
dus prirengti prie savo ta
riamo žingsnio.

Frenchtown, N. J.
Richard Manchur, szeszioli- 

kos metu ir Jack Bittenmaster, 
septyniolikos metu, yra pavo
jingoje padėtyje; jiems buvo 
galvos praskeltos.

Valstijos policijantai isz 
Flemington sako kad ju auto
mobilius paszieliszkai greitai 
važiavo, kai kairinis ratas nu
važiavo nuo vieszkelio ir už
kliuvo griovyje. Automobilius 
kreivuliavo net devynios de
szimts tris pėdas pirm negu ąt- 
simusze in tilto ramsti.

POLICIJANTAI
PAMOKSLININKAI
LOS ANGELES, CALIF. — 

Jeigu policijantu audringi pa
mokslai turėtu kokios nors 
reikszmes ant draiveriu, tai 
Amerikoje dabar visi žmones 
butu geriausi ir saugiausi au
tomobiliu draiveriai.

Bet policijantas yra bemoks
lis kaslink pamokslu ar pamo
kinimu. Ir tai ne jo darbas, ne 
jo pareiga ir ne jo biznis.

Paprastas invykis pamatyti 
prie vieszkelio, petinga polici- 
janta su savo knygute rankoje, 
drožiant pamokslą draiveriui, 
kuris kaip nors prasižengė. 
Kai kurie policijantai mislina 
kad jie yra tikri juokdariai, 
durnai užklausdami; “Kur 
gaisras, kad taip skubiniesi?’’ 
Tai ir tas ne jo biznis.

Ir saugok Dieve, jeigu kuris 
nabagas iszdrystu su tokiu 
burlioku derintis ar pasigin- 
czyti. Tuojaus policijantas ji 
intaria už pasiprieszinima po
licijai, valdžiai, viso kraszto 
tvarkai! Ir to nabago draive- 
rio paskutine padėtis baisesne 
negu pirmoji!

Ir niekas tokiems Amerikos
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SAKO ATKERSZINS 
KOMUNISTAMS

Nesugrąžinsime Visus 
Belaisvius, Sako 

Sckre. Dulles
LOWRY, COLORADO. — 

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, pargryždamas 
isz Korėjos, sztabtelejo in 
Lowry Air Force Base, Colo
rado valstijoje.

Jis sako kad Amerikos val
džia pasirengus atsikirsti Ko
munistams: “jeigu jie mums 
neiszduos pilnos ir teisingos 
apyskaitos ir jeigu jie mums 
nesugražins visus belaisvius, 
tai mes panasziai padarysime, 
ir pasilaikysime daug ir ju be
laisviu!’’

Bet mums iszrodo, kad tokis 
atkerszinimas kaip tik ir pa
tiktu Komunistams, kurie nei 
savųjų gyvasties neinvertina 
ir nepaiso.

Sekretorius sako kad Karo 
Sztabas dabar rengia savo apy
skaita, savo raportą kaslink 
musu dingusiu kareiviu. Par- 
gryžusieji kareiviai suteikia 
daug vardu tu, kurie dar liko- 
sinelaisveje.

Iki sziol nei žodžio nėra apie 
Major Generolą William F. 
Dean, kuris pateko in nelaisve 
kai tik tas karas prasidėjo.

Sekretorius Dulles sako kad 
jis pasikalbėjo ir susitarė su 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAKŪNAI BUVO
LABIAUSIAI

KANKINAMI
KORĖJA. — Lakūnai, ku

rie pateko in Komunistu ran
kas per Korėjos kara buvo la
biausiai ir žiauriausiai kanki
nami, Komunistai norėjo isz ju 
dažinoti apie musu naujausius 
eroplanus ir apie visa musu 
lakunu sztaba.

Komunistai musu lakūnus 
intare už nužudinima daug 
nekaltu žmonių, už susprogdi
nimą daug neapginkluotu 
miestu ir už suardinima visos 
tvarkos.

Aiszkus dalykas, kad Komu
nistai labiausiai pyktų ant 
Amerikiecziu lakunu, kurie 
pakirto jiems jiegas per ta ka
ra ir susprogdino daug ju ka- 
riszku ginklu ir maisto veži
mu. Komunistams ypatingai 
pikta buvo kad musu kariszki 
eroplanai tiek daug ju geriau
siu ir greieziausiu kariszku 
MIG eroplanu nuszove per ta 
kara.

Jie visokiais bddais kanki
no ir hadu marino musu lakū
nus kad isz j u nors ka dažinotu 
apie musu kariszkas jiegas pa
dangėse. Bet dauguma lakunu 
kentėjo ir tylėjo per visus tuos 
kankinimus.

Daug lakunu per tuos kan
kinimus pasimirė, kiti dabar 
sugryžta be ranku, be kojų, o 
kiti net ir be sveiko proto.

4 ISZGELBETI; 15 
DINGO

DU KAPELIONAI 
NUŽUDYTI

4 Lavonai Surasti;
Eroplaho Nelaime

■ LONDON, ANGLIJA. — 
Amerikos A rmijos B-36 bomb- 
ncszis nukrito ir sudege in At
lanto mares. Dvideszimts trys 
buvo ant to nelemto eroplano.

Keturi buvo iszgelbeti gyvi, 
keturi lavonai buvo surasti. O 
penkiolikos kitu dar vis jiesz- 
koma po audringas mares.

Szved'u prekybinis laivas 
“Monica Smith’’ pranesze kad 

i jis surado ketvirta lavona.
Vienas isz tu keturiu iszgel- 

betu yra dvideszimts keturiu 
metu amžiaus Saržentas Char
les W. DeHaven isz Strouds
burg, Pa.

Baisios audros ir žvarbus ve
jas trukdo laivu darba bejiesz- 
kant kitu to eroplano nelaimes 
auku. Bangos toje vietoje yra 
apie penkiolikos pėdu augsz- 
czio.

Eroplanai, negalėdami nusi
leisti ant tu audringu mariu 
paleido daug mažu vaiteliu su 
viltimi, kad jeigu dar kas iszli
ko gyvas galėtu iszsigelbeti su 
tomis valtelėmis.

Apie tuzinas laivu skubinosi 
in ta vieta ir daug eroplanu isz 
Amerikos, Anglijos ir Airijos 

i greitai pribuvo. Vienas eropla- 
nas iszskrides in pagelba pats 
nukrito in mares.

■ ■ ,

NUŽUDYTO GEM- 
BLERIO ŽMONA

; DINGO
■----------------------------

PHILADELPHIA, PA. — 
Nužudyto Philadelphijos gem- 
bleric žmona, kuria policijan
tai norėjo paklausinėti apie jos 

i vyro darba ir jo mirti, staiga 
dingo. Jos vyro lavonas buvo. 

| surastas jo sudegusiame auto
mobilyje. *

Horsham apygardos polici-
1 jos virszininkas, George Freas 

sako kad jo policijantai dabar 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

VFW Veteranu Seimas

Cal Backus, isz Baltimore, 
Md., bebaikaudamas atpro- 
vina karabina in viena gra
žia nare to t seimo, kuriame 
dalyvavo apie septyni tuks
taneziai veteranu, delegatu, 
in Milwaukee. Tai buvo pen

Laike Pamaldas Be
laisviams Per Kalėdas

PANMUNJOM, KORĖJA. 
— Du Amerikiecziai kapelio
nai buvo Komunistu užmuszti 
už tai kad jiedu per Kalėdas 
laike pamaldas belaisviams, 
Korėjoje. Szitaip pranesza 
par'gryžusieji belaisviai isz 

į Korėjos.
Vienas kapelionas buvo Ka

taliku tikėjimo kunigas, antra, 
buvo Protestonas.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus kareivis Edward R. 
Achee sako kad tie kapelionai 
po tu pamaldų buvo Komunis
tu suimti ir baisiai apdaužyti, 
paskui, vėliau nukankinti. 
Protestonu kapelionas pasimi
rė už sanvaites, Kataliku kuni
gas pasimirė už menesio.

Kareivis Joseph G. Paquette 
dvideszimts’ keturiu metu am
žiaus isz Grosvenordale, Conn., 
sako kad Katalikai kareiviai 
tankiai susirinkdavo pasimels
ti slaptai. Jis sako kad kartas 
nuo karto visi jie-būdavo pri
versti eiti ant Misziu, bet tai 
būdavo tik del laikrasztininku, 
kurie nutraukdavo paveikslus, 
visiems parodyti kad Komu
nistai jiems pavėlina garbin
ti Dieva.

Kareivis Manson Johnson, 
isz Brooklyno sako kad jis sy
ki sukalbėjo maldas isz Szven- 
to Raszto virsz devynios de
szimts septynių Amerikiecziu, 
kurie pasimirė in “Death Val
ley’’. Jis sako kad Komunistai 
paimdavo nuo kareiviu Szven- 
to Raszto knygas ir tu knygų 
lapus vartuodavo del popieros 
savo cigaretams.

Keletą Amerikiecziu karei
viu buvo taip intikinti ta Ko
munistu propaganda, kad jie 
nutarė pasilikti su Komunis
tais ir negryžti in Amerika. 
Dauguma tokiu yra insimyleje 
in kokia Koriete ir už tai neno
ri gryžti.

PLATINKIT “SAULE”

kios deszimts ketvirtas meti
nis “V.F.W.” veteranu sei
mas, kuriame visi nariai pa
gerbė tuos dvideszimts pen
kis tukstanczius žuvusiu 
Amerikiecziu per Korėjos 
Kara.

Cziampijonas

žiaus jaunuolis isz Egipto 
perplauke skersai English 
Channel isz Anglijos in 
Prancūzija, in trylika valan
dų ir keturios deszimts pen
kias minutas. Tai trumpiau-' 
sias laikas tam ilgam plau
kimui. Iki dabar greieziau- 
sia buvo perplaukta ežia in 
penkiolika valandų ir tris- 
deszimts penkias minutas, 
1948 metuose.

Beveik tuo paežiu laiku 
Amerikiete stengiesi per
plaukti isz Anglijos in Pran
cūzija ir atgal be jokio su
stojimo, bet jie neisztesejo ir 
turėjo sustoti. .j.-A’

SUGRYŽO BE 
KOJOS

Lakūnas Buvo Komu
nistu Kankinamas

PANMUNJOM, KORĖJA. 
— Leitenantas Pulkininkas 
Thomas D. Harrison, isz do
vis, New Mexico, sugryžo. isz 
Komunistu nelaisvės be vienos 

J j 4 
kojos. Jis yra giminaitis Leite
nanto Generolo William K. 
Harrison, kuris yra pirminin
kas komisijos kuri dabar deri
nasi su Komunistais del taikos 
Korėjoje.

Jo kariszkas eroplanas buvo 
Komunistu karabinu nuo ž|- 
mes paszautas, Gegužio mene
syje, 1951 m. Jis sako kad kai 
jis buvo paimtas in nelaisve jis 
buvo visaip kankinamas ir ba
du marinamas, kad jis tiems 
Komunistams iszduotu Lakū
nu Sztabo paslaptis kaslink 
musu eroplanu ir kaslink viso 
lakunu sztabo.

Jis sako kad visi lakūnai, 
ypatingai Marinai buvo labai 
žiauriai ir nežmoniszkai kan- 
kinami, nes Komunistai ypa
tingai ant ju vi sa savo pagie
ža liejo.

Daug lakunu buvo Komunis
tu suaresztuoti ta paezia diena 
kai paliaubos buvo sudarytos, 
kad nebutu galima Amerikos 
valdžiai pareikalauti kad jie 
butu sugražinti. Juos Komu
nistai kaltina už bombardavi
mą nekaltu žmonių ir už sunai
kinimą nekariszku namu ir 
miestu. i
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Kas Girdėt
Amerikoje randasi daugiau 

radiju, negu lovų.

Butkus sako kad jis nesu
pranta, kokis moterį gali ap
imti pasitenkinimas, kai ji sau 
nusiperka 'žiedą, auskarus ar 
koki paipuoszala ar žemcziuga. 
Kas kita, jeigu tuos ’blizgiiczius 
jai dovanoja vyris'zkis, tada 
ežia moteris pastebi ir jauezia 
savo galybe ir pergale.

1 • • ‘

Senis Butkus buvo nuvažia
vęs in Atlantic City, pasimau
dyti ir pasižiūrėti ir jis szita 
pastaba parsivežė namo: Mote
rėlės ir merginos, kurios ne- 
szioja tas trumpas ir isztemp- 
tas kelnaites, nuo juostos aug- 
sztyn, iszrodo kaip merginos, 
nuo juostos žemyn kaip vyrai. 
Jis sako kad reikia gerai pa
žiūrėti augzstyn ir žemyn pirm 
negu galima kuri asmenį tinka
mai pasveikinti in Atlantic 
City.

• • ——————— • a -

Senyvas žmogelis vede jau
na žmona. Po trijų menesiu gi
mė jai kūdikis. Susirūpinės, 
nabagas nubėgo pas daktara 
pasitarti:

“Paaiszkinkite, daktare, kas 
ežia gali būti ? Vedžiau priesz 
tris menesius, o paeziute jau 
su vaiku. Kaip tai ?”

“Nesirūpink ir nusiramink, 
seneli,” ramiai ir moksliszkai 
aiszkino mokytas daktaras, 
“su pirmaisiais visaip atsitin
ka. Vėliau vis bus laiku.”

Senyvas Generolas vede jau
na žmona, kurios malonumai 
nebuvo svetimi jo sztabo jau
niems karininkams. Po keliu 
menesiu ta porele susilaukė sū
nelio. Generolas iszkele iszkil- 
minga vakariene savo karinin
kams ir iszkilmingai paskelbė 
linksmas naujienas, sakyda
mas: “Vyrai, asz noriu jums 
praneszti kad mano žmona pa
gimdė gražu sūneli, ir asz 
jums visiems tariu nuoszirdžiu 
Acziu! ’ ’

Amerikietis, keleivis ir So
vietu Rusijos nepaprastas sve- 
cziaš buvo pa kviestas veizdeti 
kariszku ginklu ir vežimu pa
roda viename mažame mieste
lyje. Kai vieno kariszko troko 
tajeris, guminis ratas 'susprogo 
vienas Ruskis greitai nubėgo 
in miestą ir kita tajeri tuojaus 
a t rito.

“Matote kaip mes. viską ap
rūpiname, kai,tik ko reikia 
mes ir randame ir parūpina
me,” pasididžiavo vietinis ka
rininkas.

Kai tas Amerikietis sugryžo 
prie.Mvo automobiliaus jis ra-
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do kad visi keturi jo automo
biliaus ratai buvo numauti ir 
pavogti.

Atsimink, jeigu tu ka nors 
spirai tai ir tavo padėtis nepa
stovi, nes tada tu turėsi tik 
viena koja ant žemes.

Komunistai buvo surengė 
iszkilminga savo nariu paroda, 
procesija, Komunistiszkoje 
Lenkijoje, ir draugas Beje- 
reckis buvo 'paskirtas toje pa
rodoje neszti Prezidento Bei
rut paveiksią.

Jis visomis galicpiis stengie
si i sz si s ūkti tos garbes ar tos 
pareigos: “Asz labai prieta
ringas žmogus”, jis aiszkinosi 
parodos vadui. “ 1946 metuose, 
man foko gai'be neszti Prezi
dento Osulbko paveikslu. O kur 
jis sziandien? Kalėjimo! Vė
liau, tais paežiais metais asz 
nesziau Marszalo Zymierskio 
paveiksią. Jis dingo, kaip kad 
žeme butu ji prarijusi. 1947 
metais man vėl teko .garbe 
neszti Comulko paveikslu. Asz 
dabar nežinau ar jis dar gyvas 
ar stimpa kalėjimo! 1948 me
tais man taip pat teko neszti 
Spychalaskio paveikslas. 1949 
metais asz iszkilmingai uc- 
sziau parodoje Piwowarczykio 
paveiksią. O kur jie szian
dien?” ‘ •

“Tai isz tikro gaila,” Ko
munistu vadas jam atsake, “tu 
tokis isztikima® Komunistas 
ir dar vis prietaringas.”

“Na, matai drauge,*” pasi- 
aiszkino draugas Bejereckis, 
“asz jau senstu, ir mano die
nos suskaitytos, bet jeigu jus 
jau tikrai norite kad asz riesz- 
cziau szitoje parodoje paveiks
lą, tai kad loska leiskite man 
neszti Malenkovo paveiksią.”

• •

Alės, Amerikiecziai negalime 
norėti kad kiti krasztai ar ki
tos vieszpatystes mus mylėtu, 
nežiūrint kiek pinigu mes pa
aukojamo. Ar jus kada matote 
kad bagotas ar stiprus, drūtas 
žmogus butu mylimas ? Mes to
kiam gre-ieziausiai pavydime 
jo turtus ar jo stipruma, svei
kata.. Už tai mes galime tik 
vilties tureli kad tie kiti krasz
tai mus szienavotu ir gal gerb
tu. Bet apie meile nėra nei 
sznektos. '

Mes turime dvi garbingas ir 
garsingas mokyklas, Akademi
jas, juokinti musu Armijos ir 
Laivyno vadus: West Point ir 
Annapolis. Bet mes neturime 
nei vienos mokyklos kur butu 
galima mokinti musu Diplio- 
matus, kurie musu kraszta po 
visa svietą atstovauja.

Reikia dvieju sudaryti taika, 
bet užtenka vieno pradėti ką
rą.

Pypkes Durnai

Nesijausk Nuvargęs

Kad rudenio oras 
Krutinę slogins, 
Kad nežinomas skausmas 
Tau siela kankins;
Kad rankos pails tau 
Nuo plunksnos kietos, 
Szirdis trauks sustoti 
Nors ant valandos; 
Naktis maloningai 
Ilsėt tave kvies, 
Paliūliavus, saldžiai 
Užmigdyt žadės; 
Tamsa kada pasklis 
Ir viskas nutils, 
Pasaulis apmirs ir 
Gamta insirengs 
In naktinius rubus 
Ir eis atilset, 
Tada gražius sapnus 
Galėsi reget.
Bet tu nesiskubink 
Eit pirmas ilsėt, 
Nejauskie pavargęs, 
Darbu nepadek. 
To darbo begalo 
Visus mumis szauks: 
Sesutes, broleliai, 
Nerimdamas lauks! 
Žinom, kad sziandien 
Ilsėt nėra kada 
Gelbėti Lietuva 
Proga yra viena! 
Sukruskim kiekvienas, 
Užteks ir spėkos, 
Smarkiau tik del labo 
Naujos Lietuvos!

NAUJAS EMIGRA
CIJOS INŠTATYMAS

BROOKLYN, N. Y. — Szio- 
niis dienomis JĄV Kongresas 
priėmė nauja biliu vardu: 
“Refugee and Relief Act of 
1953”. Sulig szio instatymo in 
U.S.A, insileis isz Europos 
214,000 asmenų per 3 metus ir 
5 men., tai yra iki Gruodžio 
Dec. 31 dienai 1956 metu.

Czia pažymėsiu svarbiausius 
to instatymo punktus lieczian- 
czius Lietuvius pabėgėlius isz 
Lietuvos, Klaipėdos kraszlo ir 
M ažo s i o s L i e 11 i v o s.

Sec. 11 B. — Bus isz d uotą 
vizų del 35,000 pabėgėliu nuo 
Komunizmo isz Rytu Europos 
ir dabar gyvenantiems Vokie
tijoje, Austrijoje ir Berlyne 
(Vakaru Zonoje).

Sec. IV. A3 — Iszduoti vizas 
10,000 asmenems, 'pabėgėliams 
gyvenantiems &AT(.) Valsty
bėse: Europoje ir Szvedijojc. 
Anglijoje gyvenantieji sziuo 
instatymu negales 'pasinaudo
ti.

See. 11. C. — Iszduoti vizas 
55,000 Vokiecziams, iszvytiems 
(Expellees) isž Rytu Europos 
ir dabar gyvenantiems Vokie
tijoje.

See. VII. A. — Kiekvienas 
pabėgėlis norintis gauti viza in 
U.S.A, privalo turėti buto ir 
darbo garantija, kuri privalo 
but Amerikos Piliecziu.iszduo- 
ta. Garantijoje privalo butipa- 
žyniet:

a) buto ir darbo vietų,' ant- 
, raszai; b) koks bus darbas ir 
(po kiek gaus atlyginimo.

Transportacija per jura ap
mokės Tarrptautinis Emigra
cijos Fondas ir U.S. Valdžios 
laivai pagelbės. Keliones isz- 
laidas nuo uosto iki apsigyve
nimo vietos apmokės paskolos 
formoje Paszelpu organizaci
jos, o jos tam reikalui gaus pa

skola isz.U. S. iždo iki penkių 
milijonu doleriu.

r
Szio Emigracijos instatymo 

vykdymas yra pavesta Depart
ment of State, Security and 
Consulate Affair's Section.*Szi, 
instatyma vykdins U. S. Kon
sulatai Europoje.

Visi kurie turite savo gimi
nes arba pažinstamus ir kurie 
galite likusiems Lietuviams 
tremtyje pagelbėti atvykti iii 
U.S.A, siuskite in BALL buto 
ir darbo garantijas.

Daugiau informacijų bus su
teikta vėliau.

— Kan. Prof. J. B7 Kon- 
czius, BALU Pirmininkas.

SENATORIAI
PRISIBIJOJO

Nevažiavo Su Ameri
kos Sekretoriumi In 

korėja

Nenorėjo Insivelti In 
Nelemtas Derybas
/ _________

SEOUL, KORĖJA. — Kai 
Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles nutarė važiuoti 
in Korėja ir asmeniszkai pasi
tarti ir pasiszneketi su Pietų 
Korėjos Prezidentu Syngman 
Rhee, tgi penki Senatoriai bu
vo pasižadeje sykiu su juo va
žiuoti.

Bet kai tu paliaubų sanlygos 
buvo paskelbtos, visi tie Sena
toriai gerai apsimanste ir nu
tarė nevažiuoti. Jie nenori kad 
kas ir juos intartu už ka-Ame
rikos Prezidentas Dulles tenai 
dabar padarys ar kaip mus dar 
giliau invels in ta nelemta Ko
rėjos klausima.

Ir iszrodo, kad tie Senato
riau gerai padare, nes kai tik 
Amerikos Sekretorius tenai 
nuvažiavo ir su Pietų Korėjos 
Prezidentu susitiko, jis ir in- 
klimpo. Jis prasitarė, gal ge
rai neapgalvojęs, kad Ameri
kos kareiviai padės Korėjos 
miestus atstatyti.

Kai tik tos žinios pasiekė 
Amerikieczius namie, tai suki
lo baisus lermas. Keletą Sena
torių tuojaus pareikalavo kad 
Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles butu tuojaus isz- 
mestas’isz tos vietos, kur jis 
yra visai netinkamas ir nepa
geidaujamas.

Isz Baltųjų ofisu, Vaszingto- 
ne tuojaus iszejo paaiszkini- 
mas kad Sekretorius nenorėjo 
pasakyti kad Amerikiecziai 
kareiviai bus priversti dirbti 
del Korėjos atstatymo, bet tik 
kad augszti karininkai ir kiti 
pasiliks kaipo patarėjai. Bet 
tas paaiszkinimas buvo mažai 
ko vertas.

Dabar ateina gandai kad tas 
musu sekretorius yra prižadė
jęs Korėjai daugiau kaip visa 
bilijoną doleriu del atstatymo 
per tris metus. Bilijonas dole
riu ant popieros szitaip iszro
do: $1,000,000,000.

Amerikos Sekretorius Dul
les dar kelis sykius pasitars su 
Pietų Korėjos Prezidentu Rhee 
pirm negu savo raportą iszduo
ti Vaszingtone.

Jo darbas Korėjoje yra nu
raminti Korėjos Prezidentą ir 
jam užtikrinti kad Amerika 
vis rems ir saugos Korėjos 
kraszta.

Pirkie U. S. Bonus!

Korėjos Prezidentas Rhee 
nori kad Amerika prižadėtu 
vėl stoti su kariszkomis jiego- 
mis, jeigu Komunistai vėl už
sipultu ant jo kraszto. Prez. Ei- 
senhoweris ir visas Baltųjų 
cfisp sztabas nenorėjo ir dabar 
nenori toki prižadejima pada
ryti, bet iszrodo kad Amerikos 
Sekretorius Dulles bus privers
tas ka panaszaus Korėjos Pre
zidentui prižadėti, pirm negu 
jis sutiks su mumis talkinin
kauti per ateinanezias taikos 
derybas.

MALŪNAS- :: "
:: GIRIOJE:

» (Tasa nuo 3-czio puslapio)

imi 'paduot įpras'zima. ant pra- 
szalijimo priežiūros, katra 'bus 
tikrai iiusiunsta iii Eetersbur- 
ga.

Dukte-gi pono, bausiiias jos 
yra sulaužytas, pavėlinta jei 
sugryžt in tėvynė ir apsigy
veni kur nori, Rusijoj arba už- 
rubežyje.

— O Marijona mano duktė, 
prakalbėjo isz džiaugsmo ir su 
aszaronis tarė senis: Gal tai 
sapnas yra?

— Ne mislinkite ponas kad 
tai yra sapnas arba kas kitas, 
bet teisybe. Turiu czion popie- 
ras su savim, katros patvirtina 
teisybe "zodži,u mano, tarė De- 
Rosen. Labai džiaugiuosiu, jog 
man Įiasitaike tame dalyke da- 
nesztie jums apie tai. Tėvas 
mano meldžia tavęs pone La- 
towske, kad persi krausi it um 
in Tobčlska, kur jisai gales isz- 
praszyt jums, visokes vigadas, 
kokiu reikalauje tavo senatvei.

— 1 O kas aipie ponia, tarė 
atsigrvžias iii Marijona, misli- 
nu, jog ponia pavelis ant to, 
idant asz galecziau užganą pa
daryt ilgo kelione ir esmiųge- 
riausu prietelium.

— Painans'tysime apie tai, 
tare Latowskis.

— Dovanok, nes noriu asz 
atilsio.

— BUS DAUGIAU —

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

Per paczta, 35 Centai.

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

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T. 

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

Nd.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip, 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t, 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, Nuošalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, pcraszyta 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—No vena, - Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

--------------- ,------- —
Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĘGG Nepamirszkitc dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.t - JJ. S.
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: Malūnas Girioje :
(Tasa)

Toje valandoje davėsi girdėt 
už duriu riksmas. Kokis tai 
žmogus inpuole ir ipaszauke.. 
Policija!

Buvo tai baisus žodis* Kat
rie tiktai buvo, iszsiskląide in 
szates, palikdami Zofija viena.

Netrūkus1''per duris inbego 
uredninkas. Pažino jis ant Zo
fijos, jog tai buvo mot ere 
augszto gimimo ir dare:

— Tegul poni nebijo, bet 
į . senei ant to namo turėjome aki 

o sziandien nu žvelgėm kaip 
yeiže pone su užkiszta burna, it
in laika pribunam.

— Ko nuo ponios jie reika
lavo ?

— Nežinau, gal jie norėjo 
mane užmnszt!

Toje valandoje uredninkas 
I dirstelėjo ant gulinezios po

pieros. Zofija sudrėbėjo ir tar 
re: .

— Pone, tos pcipieros,...
—- Tos popieros priguli 

prie manės, tarė uredninkas ir( 
niekaip negalų isz ranku pa
leist. ,

Tai pasakęs paėmė popieras 
gulinczias ant stalo susidėjo 
in kiszeni. Nebuvo ka daryt, 
reikėjo ant visko sutikt. Zofi
ja atstatė in josios .paloci, o 
popieros likos rankoje polici- 
jos. Daibar Zofija nežinojo, kas 
su ja bus. Reikėjo kanccz isz- 
gaut isz ranku palicijos lasais 
popieras. Viską dare, o Czero- 
vinas daug triūse apie tai, 'bet 
nieko nepadaro, ypacz Zofija 
užtraukė ant savo namo nužiū
rėjimą policijos ir nuolatos bu
vo ant akies policijos, o tas la- 
biause jei kenkė.

* ' Kas da ja pabaigė, kada Zo
fija buvo pas vienus pažinsta- 
mus ant 'baliaus, pasipožino su 
jenarolu Szuvalovu. Jenerolas 

‘davė jei suprast, jog viską ži
no apie t eismą‘La towski u t eg ir

mislina jog teismas eina isz 
naujo.

Tas atidengimas labai Zofi
ja rūpino. Mistino jog Szuvalo- 
vas yra tvirtu, kad priesz ja 
nieko neslepe.

Zofija kailyje negalėjo rimt.
Graf. Marijona turėjo galin-

TAR^DAIKA
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Teisy be kad svietas •mainosi 
ir tikėjimas,

Bet jeigu pirmutiniai 
Apasztalai Kristaus prisikeltu 

isz mirusiu,
Ir paregėtu kaip tasai 

musu tikėjimas,
Kuris per juos 'buvo 

garsintas, O 7
Ir už ka jie likos 

nukankinti,
Tai turėtu vela naujo 

pradėti ji garsinti.
Juk sziandien progresas 

Visame ir viskas persimainė!
n*

Sztai kokiu vaiku turime
N ek u r i o s e L i e t u v i s z k o se 

szeimyno'se, 
Kaip pasirodė isz sekanezio 

atsitikimo,
Apie kuri mau pranesze 

isz artymo miestelio.
Tėvas nuo kokio tai laiko 

Serga dusuliu ir guli 
lovoje.

Nakczja praszo vyresnio

• Price $2.30s'*'0 poi”',,rU
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper. r
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sugaus, 
Idant tasai atnesztu jam 

stiklą vandens, 
Bet tasai su piktumu 

atsiliepe in tęva: 
Seni, geriau padarytum kad 

Tylėtum ir užmigtum
O jaunesnis sūnūs girdėdamas 

tai paszauke:
Nepraszyk tėvai, to jo 

tingino, 
Geriau pats eikie iszsigert 

ir man atneszk.
Taigi, ir toki vaikai 
Gali būti džiaugsma 

tėvams senatvėje'?
O gal ir ju vaikai 

panasziai jiems užgiedos, 
Kada jie gules lovoje 

susirgo.
* * * *

Ne yra tai dideliu
daigtu, 

Aplaikyti nuo levu turtą, 
Bet per savo darbsztuma
Ir pasirūpinimą daeiti 

turto,
Tai yra dideliu daigtu.

* * *
Savmylista užsigryžta ant 

visko, 
Ir tik žiuri in pati save.
Toki žmones yra verti 

apgailestavimo.
Kožnas isz mus yra ant tiek 

vargingesnis,
Ant kiek jis neapkenezia 

kitus,
O ant tiek turtingesnis, 

Ant kiek turi meiles 
artymo! 

ga prieteli. Kokiu badu tai ne 
Zofija, nei josios brolis Olafas 
negalėjo atmint.

Atsilaikė, jog in kėlės dienas 
vėliau, inejo in paloci Zofijos, 
Gruszinas.

Kaip sau gal primena skai
tytojai, Gruszinas buvo glaunu 
vadu, kada girioje užpuolė ant 
Petronovo ir likos per kuni
gą ikszt i paszautu, bet nenu- 
szautu. Iszsilaižias isz žaidulio, 
o nuo Zofijos buvo gausiai už
mokėtu ir už tuosus pinigus 
paleistuvavo, o kada pabaigė 
■Gruszinais pinigus ir vėl jiesz- 
kojo tokio jau lengvo uždar
bio. Atėjo pas Zofija ant laiko 
tokio žmogaus jei reikėjo.

Užpuolimas
— Ar džiaugėsi ponas isz 

szios dienos medžiokles? Teip 
klausė ūiinisteris Uvarovas Je- 
nerolo Szuvalovo, kuris atsilo- 
szes smagiai kede rukia cigaru.

— Priklampojąu po sniegą 
invales ir nuszoviau tris van- •
deninius gaidukus, atsake Szu- 
valovas.

Kalba persimainė ant men
kos vertes^daigtu, užkelia die
nu Szuvalovas nusidavė in Pe- 
tersburga pas grafa. Verocki- 
na kur U varovu ji pasakojo kas 
jam rūpėjo, apię gr. Latows- 
kiute. Užtaravo už ja karsztai, 
jog tai ne tiesa, kad jije pri
guli prie Nihilistu ir t.t.

— Viskas tai labai gražu, 
tare Uvarovas, asz tau tikiu, 
meilingas drauge, bet czion ei
na apie ka kita, puola nužiurei- 
mas ant gr. Latowskiutes, kas 
la'biause jog jije spende ant 
gyvasties kun. Zofijos Petro- 
novienes. Ne ji, bet josios szali- 
ninkai jad 'buvo ja pagriebė 
prie Nihielistu.

— Kaip tai ? Paklauso'Uva-I 
rovas.

— 'Kaip ponui žinoma, bu
vau vakar isz ryto Petersbur- 
ge ir s'znekejau su szefu polici
jos gr. Tolstovu.

Netikėtai užsiminau apie at
sitikima su kun. Petronovu. 
Tolstovas man pasako kad jo 
dalykuose teisinos iszejo tas, 
katro jisai pats nesupranta. 
Kada perkratinėjo antru kartu 
popieras prigulinczias prie tos 
pirmos, atrado tarp kitu ir 
apie ta dalyka kun. Petroho- 
vienes katra ji turėjo patvir- 
tyt, pasiraszyt savo locnu pa- 
raszu. Su dideliu nusidyvijimu 
dasižinojo kad tas dalykas kat
ro iszeina gerai žinojo dingo, o 
vietoj jo -buvo pakisztas aktas 
visai kito ženklinimo, dalins
iantis tiktai privatnu dalyku 
teviszkes Petronovo, katra po
licija negal nužiuret. Kas per
mainyta dokumentą, negalimav ... 'ūžt ikt.

— Ka ponas sakai, suriko 
Uvarovas, ar-gi ^ali kas dasi- 
leist per policija tokiu daigtu"?

— Tolstovas su tikrumu 
patvirtino ta teisybę.

— Argi jau surado ta daly
ką?

— Žinoma!
— Ar turi ant ko nužiure- 

jima?
— Nieko, datyrinesiu. Gu- 

Įėjo tai viskas dalykuose kun. 
Petronovo, kad tik tuos raso
tus praszalint. Kunigaiksztie- 
ne turi pinigus ir gales juos, 
sunaudot,, bile tik dagaut savo 
mieriu. Galima isz to visko bu
vo dasiprast, kad turi susine- 
szima su Nihilistais,' kad ir 
prie policijos dasigavo.

— Turi ponais teisybe!
—- Visa ta teismą perstaty- 

czia Carui, tarė Suvlovas, ir 
buezia padaręs senei, kad ku- 
nigaikszte turi dideli ženkly-
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Piktumas jos neturėjo rube-vuma prie dvaro Caro.
Uvarovas užtvirtino Suvalo- 

va jog bus jam pagelboje isz- 
tyrinejime dalyku, per tai Su- 
valovas apleido murus jo, ir 
ėjo peks'czias iki muru gr. Vro- 
hinp, ne per toli esanezio Szu
valovo nuvejo pirma pats, ati
duot savo medineziuj: Ėjo isz 
valios užsimislines, prisiklau
sant giesmių paukszcziu ir 
riksmu vari iii, kada iszgirdo 
žingsnius cinanczio paskui.

Mislyjent, kad tai jo niedin- 
czius artinasi, neatsigryžo at
gal. Sztai kaip netikėtai szoko 
ant jo du vyrai su pėdais. Su- 
valovas nenusigandęs iszsi- 
trauke szoble ir gynėsi iki 
smerties .Gavo jisai kelis kar
tus su peiliu, bet jam nieko ne
kenkė, nes buvo apsivilkės sto
ru ploszczium per ka nedasie- 
ke gerai ir tik kiški ka sudras
kė jo kuna. Neprieteliai jo ne
galėjo Įirasisaugot nuo žaidu- 
liu. Kraujas pradėjo lietis.

Nežino kaip 'butu pasibaigus 
ta musztyne, kad but ant z to 
laiko neatejas medinezius Szu
valovo, kuris isztolo eidamas 
artyn pradėjo szaudyt in ne
prietelius savo pono; ir iszgir- 
de szuvius nepriteliai pabėgo.

In trumpa laika subėgo tar
nai graf. Vrochino ir storojosi 
pagaut nepritelius gr. Szuve- 
lovo, bet visa storone nuėjo ant 
niek.

Grafas teip buvo suvargin
tas per netekimą daug kraujo, 
jog ka tik daejo in klosztoriaus 
mūra.

Paszauktas gydytojas, ap
žiurėjo žaidulius, patyrė jog 
nepavojingos, bet reikalau
jantis keliu sanvaieziu ant pa- 
sitaisimo. Teismas ta padare 
dideli triukszma visam Peters- 
burge, o pats Caras labai užsi- 
manstejo.

Policija negaiszindama lai
ko, jieszkojo neprietelius po 
didelo sznipinejimp, negalėjo 
surast, tada visas nužiūrėjimas 
tame dalyke, puolė ant palo- 
ciaus kun. Petronovienes.

Pas kunigaikszte buvo vis
kas nelinkspia, Olafas serga. 
Eidamas parpuolė ant geleži
niu s z taugiu, kurie permusze 
jam veidą. Gydytojas Szven 
gydė ji labai slaptai.

Viena diena, kada kunigaik
szte buvo užimta mįslėmis apie 
savo padėjimą, gydytojas Sze- 
ven, papras'ze, idant ji inleistu 
in vidų del pasikalbėjimo su 
ja.

Ko jis czion nori tas netikė
lis, pamisimo: Ar vėl kokios 
naujienos. Szeven inejas in pa
ką ju kunigaiksztes apsidairė 
visom pusėm ir patyrė, jog jie
du vieni tame pąkajuje ir ge
ras laikas pasikalbės apie daly
kus prigulinczius prie jos, ir 
paklausė apie sveikata ponios, 
o gavės atsakymai, jog jauezesi 
lengviau, atsake:

• — Klausiu apie sveikata, 
žinodamas, jog reike geros 
sveikatos del kantrumo ka pa
sakysiu.

— Be užmetinejimu, ponas 
gydytojas pasakyk, perkensiu 
viską, atsake Zofija.
' — Tas eina apie gr. La- 
towskienei

— Kas naujo?
— Gr. Latowskienei yra 

dovanota.
— Dovanota? Suriko ku

nigaikszte.
— Teip, atsake Szeven, do

vanota ir gryszta isz Siberijos.
— Gryszta?
Užėjo laikas, kokio pats gy

dytojas Szeven nesitikėjo, ži
nodamas Zofija gerai. 

žiaus, o gydytojas turėjo grieb
tis visoms pajlegoms idant ap- 
inalszint ir palengvint jai .

— Isz kur ponas žinai ta., 
paklausė ant galo.

Gydytojas Szeven, apsakė 
jog vienas isz. pažinstamu, 
uredninku, pasakė jam, jog 
Caras pats atlankė gr. Suvalo- 
va, kada tas gulėjo suszaudin- 
tas ir po atsitraukimui nuo jo, 
iszdave prisakyma idant baus
me katra iszdave ant gr. La- 
towskienes neteisingas, dūduo
damas kad tuojaus but iszleis-• . . tas kuribras. su prisakymu m 
Siberija. Szuvaloyas, kalbėjo 
toliaus Szeven, yra didele los- 
oose pas Cara. Uotam Caras 
patvirtino idant but atnaujin
ta teismas gr. Latowskienes, 
katra trauke advokatas Kas- 
trow. Ant laimes Kastrow jau 
negyvas.

— Negyvas?
— Negyvas! Laike degimo 

namo teismu, isz nežinomo at
sitikimo, Kastrow norėdamas 
iszge'lbet popieras teismu, me
tes in ugiria. Sztai nebuvo ma
tomas daugiaus nes sudegė.

— Esame isizgelbeti, suriko 
kunigaikszte, negalėdama su
silaikyt isz džiaugsmo, dažino- 
jus apie paskutines naujienas.

Kun. Zofija rodėsi, jog jau 
visos baimes dingo. Jokios kal
tes man daibar nereike bijotis, 
dėkui Dievui.

for the)
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Kunigaikszte ilgai mislyda- 
ma, atėjo ant to: kad aktai su
deginti galėjo ne tiktai jei isz- 
kadyt, bet ir Jenerolui Czero- 
vinui.

Palaukus kėlės dienas atėjo 
in paloci kunigaiksztes gr. Tol- 
stow. Zofija, bijojo to žmogaus 
negalėjo dasiprast, del ko jis 
atėjo. Didelėm nusiminė buvo 
del josios, kada Tolstovas ap
sakė jei malszume, bet tvirtai, 
jog turi trauktis isz Petersbur- 
go drauge su savo broliu ir va- 
žuot in savo dvarus!

Visomis pajiegomis prieszi- 
nosi, bet nieką neveikė, Czero- 
vinas, anei vienas isz urednin
ku jei prigulineziu, negalėjo 
nieką padaryt iszduotai teis
mą. Nežinojo ka pradėt su 
bausme ar apleist miestą!

Apleist Petersburga, laike, 
kada visi ja szenavojo, kada 
pažinstami ir pažinstamos ga
lės naudotis isz visokiu links
mybių rudeniniu stalyczeje.

Busme buvo didele, tuom ar- 
sziau.se, jog kunigaikszte neži
nojo dalyku, kuri policija pa
gundė ant to žingsnio. Ne buvo 
ka daryt. Kaip di dele prasi
kaltėlė is’zbego su Olafu isz 
miesto, in katra neseniai pri
buvo del sunaudojimo bago- 
tyseziu.

Tame laike, dažinojo, jog 
neprietelkai gr. Latowskienei 
buvo dovanota! Pavydėjimas 
ir baime aipiponavojo Zofija
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teip, jog negalėjo gaut ramy
bes, diena nei naktį.

Mažam dvarukyje Golode, 
sėdėjo kamaraite senas ligotas 
graf. Latowskis, o prie jo duk
tė, Marijona .Tame name vis
kas persimainė dekavojant 
tiktai Marijonai. Kamaraite 
maža ir biedna iszrode, bet in- 
redyta gražiai per Marijona, 
buvo vienatine linksmybe del 
josios tėvo.

Tame davėsi girdėt barszke- 
jimas artinanezios briezkos. 
Sztai iszszoko jaunas aficieras 
De-Rosen, inejo tiesok in ipa- 
kaju, kuriame gyveno,Latows- 
kiene.

Po pasisveikinimui su Le- 
Rosen, apsakė, jog pribuvo' su 
geroms naujienoms.

— Kuriėras, kuris vakar 
atvyko isz Petersburugo, atve
žė mums du dideles vertes do
kumentus. Vienas priguli prie 
pono, o kitas prie jo dukters, 
panos1 Marijonos.

Marijonai atėjo ant misles, 
jog jos nevidenka netinginiau
ja nes ir czion da. Si'berijo per
sekiojo. Kaip-gi laiminga buvo 
kada, aficieras kalbėjo toliaus.

— Pone Latowske, bran 
giauses musu ponas Caras da- 
nesze mums kad ponui vale, 
bus nuo'szios dienos apsigy- 
vent vieto patinkanezio viso 
Siberijo, o ir yra pavėlinta po-

(Tasa Ant 2 puslapio)

sziau.se
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ŽiniosVietines
— “Rcadingo Feras” in- 

vyks Nedelioj, Rugsėjo (Sept.) 
13 d., ir tesis ligi Rugsėjo 
20-tai dienai.

— Antoszia Szukauskieną 
nuo 326 E. Market uly., kuri 
sirgo per koki tai laika numirė 
Panedelio ryta.8-ta valanda in 
Locust Mt. ligonbuteje. Velio
ne gimus Lietuvoje, atvyko in 
Mahanojuje daugelis metu at
gal. Paliko savo vyra Vaitie- 
ka; dvi dukterys: Mare, ir Ag
nieszka isiz Washington, D. C., 
du 'brolius Lietuvoje1; dvi sese
rys^ J. Mikalioniene, Shenan
doah ir Ona Mikalionįene, taip 
gi pusesere J. Buragiene isz 
miesto. Laidotuves invyko 
Ketverge ryta, su apiegomis 
in Szv. Juozapo bažnyczioje 9 
valanda, ir palaidota in para
pijos kapinėse. Graborius L. 
Traskauslkas laidojo.

— Subatoj pripuola Szven. 
Paneles Marijos in Daugu Ei- 
mimas (Žolines), ir Szv. Stan
islavo, o Tautiszka Vardine: 
Ųtenis. Ir ta diena: 1914 me
tuose pirmas laivas perplauke 
per Panama Kanala, kuri 
Prancūzai buvo pradėjo kasti 
1882 metais, o paskui Ameri- 
kiecziai ta darba pradėjo 1904 
metuose; 1935 m., eropla.no ne
laimėje žuvo garsus raszytojas 
ir loszikas Will Rogers, su gar
su lakunu Wiley Post, Barrow 
mieste, Alaskoje. Ju eropla- 
nas buvo pakilęs tik szeszios. 
deszimts pėdu nuo žemes, o 
miglos 'buvo baisiai tirsztos, ir 
kažkas1 ’ ten atsitiko, kad ero
planas tik sykiu krito ant že
mes; 1769m., gimė Prancūzas, 
Napaleonas Bonapartas, ant 
Corsica Salos; 1534m., Jėzavi- 
tu misijonieriu ir mokytoju 
draugija insteigta, sutverta, ir 
pradžia padaryta; 1382m., 
Krėvės pilies Rūsyje 'buvo pa
smaugtas Didžiosios Lietuvos 
Kunigaiksztis Keistutis; 1944 
m., Alijantai pribuvo in Pietų 
Prancūzija; 1939m., asztuoni 
szimtai szeszios deszimts trys 
žmones žuvo, kai Kiniecziu ka- 
riszki eroplanai, per klaida, 
bombardavo Shanghai miestą.

— Gerai žinomas senas 
miesto kriauczius, Kasperas 
Jakubacz, nuo -324 W. Centre 

i uly., turėjo operacija in Gei- 
singero ligonbuteje Danvilleje. 

*•' — Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvylikta Nedelia po 
Šekminiu, Szv. Joakimo, o 
Tautiszka Vardine: Rugelis. 
Taipgi ta diena: 1777 metuose 
Karas Bennington, Vermont; 
1858m., Amerikos pirmutinis 
“Cablegramas” buvo nuteis
tas skersai Atlantiko maras.

— Packer Nr. 5 kasyklos 
straikas kur invyko pereita 
sanvaite, užsibaigė, ir visi ang
liakasiai sugryžo prie savo 
darbo.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jacinto, o Tautiszka Vardine: 
Sigita. Ir ta diena: 1914 m., 
baisios vi e s ui o s Galveston
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mieste, Texas valstijoje, du 
szimtai septynios deszimts pen 
ki žmones žuvo; 1380m., Keis
tutis.sugavo Vilniuje Jagela, 
kaipo savo kraszto, Lietuvos 
vilingi. Menulio a t m a i n a 
Prieszpilnis.

— Utarninke pripuola Szv. 
Agaipito, o Tautiszka Vardine: 
Ale. Taipgi ta diena: 1914m., 
Pirma Kara Rusu kareiviai pa
reina Prūsijos rubežiu ir susi
remia su Vokiecziais ties Sta- 
luptnais.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą L’tarnin- 
ko vakara in Necho Allen sve
tainėje Pottsvilleje. Ateinantis , 
susirinkimas invyiks Rugsėjo 
8-ta diena Shenadoryje in ‘ 
Stone’s svetainėje. Kiiubaspa
aukavo szimta doleriu del Vil
la Marie’s Akademijos, New
town, Pa.

— Serėdoj, apie 1:22 va
landa po piet, krūmai užsidegė ; 
arti East End galo parko. West ' 
End Ugniagesiai pribuvo su I .maszina ir užgesino ugnį.

Minersville, Pa. — Musu se- | 
nas miesto tautietis, Pranas 
Auksztakalnis, 73 metu am
žiaus nuo 105 Front uly., stai- 

gai susirgo szirdies atako Sere- 
dos ryta, prie savo narna. Ve
lionis gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika 1900 metuose in 
miesteli Minersville. Per dau
gelis metu turėjo “Washing- i 
to Hotel” 'bizni, o 1945 m., 
prasiszalino nuo biznio. Velio
nis buvo direktorium Miners
ville Safe Deposit Banko mies- * 
te. Paliko savo paezia; penkis 
vaikus, desizimts anūkus, taip
gi seseri Lietuvoje*. Prigulėjo. 
prie Szv. Pranciszkaus1 paraipi- r . . & •jos. Velionis buvo skaitytojas 
“Saules”. Amžina atilsi.

W. CHURCHILLIS 
SVEIKSTA ' j

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Prem. Sir Winston 
ChurchiUis sveiksta ir sako 
kad už dienos, kitos jis jau ga
les gryszti in savo darba. Val
džios augzseziausi Ministerial 
dabar yra iszvažiave ant ato
stogų, tai ChurchiUis jaueziasi 
kad jo pareiga gryszti kuo 
greieziausia.

Jis sako kad jis stengsis per 
kelias sanvaites darbuotis, ir 
tada jo daktarai gales pasaky
ti ar patartina jam toliau vesti 
savo darba ar visai isz valdžios 
pareigu pasitraukti del sveika
tos.

ChurchiUis yra septynios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus. Jis buvo biski suparaly
žiuotas Birželio menesyje, bet 
rodos, pasveiko. Bet jo dakta
rai jam pataria jau mažiau 
dirbti ir daugiau pasilsėti.

Jo inpedinis Lutu Anthony 
Eden. Bet ir jis yra susirgęs ir i 
nesveikuoja. Reiszkia Anglijos 
valdžiai dabar tikrai svarbus 
vadovystes klausimas, nes ki
to žmogaus, tinkamo užimti to
kia svarbia vieta, iki sziol 
Anglijos, politikoje nebematy
ti.

MAISTAS; NAUJAS
GINKLAS

*

Komunistai Bijosi
Maisto; Ne Karabinu

BERLYNAS, VOK. —
Maistas, tai naujas ginklas per

szita taip vadinama “Szalta 
Kara” su Komunistais. 

%

Karabinai, ginklai, kurie 
mums bilijonus doleriu kaszta- 
vo nei per plauka nesujudino, 
neiszgazdino Komunistus, ar 
Rusijos valdovus.

Bet tik keletą vežimu mais
to prie rubežiaus, ir net Krem- 
linas sudrėbėjo.

Komunistai dabar vartuoja 
kariszkas tankas, policija, už
draudžia žmonėms važiuoti 
skersai rubežiu, meta in kalėji
mus ir visokiais budais grasi
na, kad Vokieiziai isz Rytu Vo
kietijos neimtu Amerikos 
maisto. Bet tie Vokiecziai, ne
paisant visu tu grasinimu, 
tukstaneziais kasdien ateina to 
Amerikos maisto.

Maistas tiems badaujan
tiems tai naujenybe, kuri ju 
valdovams yra baisesne,- už 
sprogstanezia bomba.

Kur tik Komunistai valdo, 
tenai badas vieszpatauja.

O kaip tik atbulai, Ameriko
je randasi per daug maisto. 
Amerikos valdžia yra prisipir- 
kus isz savo ūkininku daugiau 
kaip du bilijonu doleriu vertes 
maisto, ir nežino ka su tuo 
maistu dabar bedaryti.

Kai tik tas Amerikos mais
tas pasirodė prie rubežiaus 
Berlyne, tai net sunku pasaky
ti ar paaiszkinti kas atsitiko. 
Po visa Rytu Berlyną prasidė
jo badaujaneziu procesijos in 
rubežiu del to maisto.

Komunistu vadai isz pradžių 
supyko ir stengėsi žmonėms 
uždrausti. Bet paskui jiems 
net blusos numirė, kai jie pa
mate kad žmones j u nei nepai
so, nei nesibijo. Juo labiau jie 
draudė ir baudė, juo daugiau 
žmonių ėjo to maisto. Iszkilo 
straikos, sukilimai ir gaisrai.

Ir vsa tai pradėjo Amerikie- 
cziai su tik penkiolika milijo
nu doleriu vertes maisto. Tai 
įsz tikro, prilyginus kiek mes 
maisto turime per daug, tai 
ežia tik keli trupinėliai. O kiek 
daug jie nuveikei

Kai Amerikiecziai pamate 
ka taa maistas nuveikė, tai da
bar jau jie tariasi ir kitose vie
tose panasziai padaryti.

Czia apie kasztus nėra nei 
kalbos! Kongresas yra jau se
niai paskyręs szimta milijonu 
doleriu del maisto Užsienio 
žmonėms del ateinaneziu sep
tynių menesiu. Tai szeszis sy
kius daugiau negu ten, Berlyne 
Amerikiecziai praleido ar pra
leis ant to maisto.

O Kongresas yra paskyręs 
pus treczio szimto milijonu do
leriu del maisto kuris bus labai 
pigiai parduodamas Užsienio 
žmonėms.

Tas maistas mums nieko ne- 
reisžkia, dar mums in nauda, 
ka d mes galime ji kam nors ati
duoti. Pavyzdžiui musu val
džia dabar turi keturis szim- 
tus milijonu buszeliu kviecziu 
ir netežino ka su jais daryti. 
Mes taipgi turime per daug 
sviesto, kiausziniu, sūrio, pie
no ir kitu daigtu.

Kas dabar darosi Berlyne 
gali atsitikti <ir kituose Komu
nistu užkariautuose krasztuo- 
se, kai tu krasztu badaujantie
ji žmones tikrai matys kad 
Amerikoje tikrai randasi daug 
maisto ir kad Amerikiecziai 
mielu noru su jais pasidalina.

Maistas, tai gali būti gink
las priesz visa Kremlina viesz- 
patyste, kuris nuveiks . daug 
daugiau negu visos tos atomi
nes, sprogstanezios bombos.

PER DAUG
AUTOMOBILIU

Dabar Laikas Pirktis 
Automobiliu

NEW YORK, N. Y. —
Dabar tas kuris perka automo
biliu yra ponas ir bosas, o ne 
tas kuris parduoda, kaip iki 
sziol buvo.

Naujas automobilius kuris 
kasztuoja $2,967.50, sziandien 
gali būti perkamas už $2,400. 
Reiszkia, galima susitaupyti 
$567.50.

Vienas musu draugas nusi
pirko sziu metu automobiliu, 
kuris kasztuoja $4,034.00 už 
szeszis szimtus doleriu pigiau.

Beveik visi nauji automobi
liai dabar ima atpigti nuo dvie
ju ligi keturiu szimtu doleriu. 
O antru ranku automobiliai 
teipgi panasziai atpigo nuo 
szimto ligi trijų szimtu doleriu.

Tik keletą metu atgal žmo
gelis, kuris norėjo naujo au- 
tcmobiliaus, mielu noru pri
mokėdavo daugiau negu buvo 
fabriko nustatyta už ta auto
mobiliu.

Bet sziandien tas žmogelis 
yra ne tik ponas, bet ir bosas. 
Automobiliu pardavėjai dabar 
turi jam gerintis, jam visokias 
nuolaidas siulinti kad jis ma
lonėtu pirkti nauja ar antru 
ranku automobiliu.

Beveik visi automobiliu par
davėjai nusiskundžia kad jie 
dabar per daug automobiliu 
turi ir negali j u parduoti. Jie 
nori tuos automobilius parduo
ti ir už tai dabar jie juos ke
lsis szimtais doleriu atpibina. 
Vienas tokis pardavėjas in 
Queens, New York mieste per 
laikraszczius pagarsino kad 
jis du szimtu doleriu numusz 
nuo bet kurio automobiliaus 
savo garadžiuje, jeigu tik kas 
juos pirks.

Kitas tokis pardavėjas turė
jo net asztuonios deszimts nau- 
ju'automobiliu, kurie kasztavo 
po $3,200 ar daugiau. Jo visi 
pinigai buvo sukiszti in tuos 
automobilius ir jis nežinojo ka 
bedaryti. Jis kreipėsi in kita 
bagotesni pardavėja ir jam vi
sus tuos savo naujus automo
bilius siulino parduoti jeigu jis 
tik galėtu užsidirbti po de
szimts doleriu ant kiekvieno. 
(Paprastai, pelnas nuo naujo 
automobiliaus yra keli szimtai 
doleriu.)

Antru ranku automobiliu 
pardavėjai, maž-daug szitaip 
savo bizni tvarko ir iszrokuo- 
ja: automobilius kuris yra 
pirktas Vasario, Feb. menesyje 
yra deszimtu nuoszimcziu dau
giau ver tas Gegužio, May me
nesyje ir dar deszimtu nuo
szimcziu daugiau vertas Bir
želio, June me nesyje. Bet 
sziandien tas pats automobi
lius yra deszimtu nuoszimcziu 
mažiau vertas.

Ir toks biznio iszrokavimas 
yra aiszkus ir lengva suprasti. I 
P a. vasary j e ir vasara daugiau 
žmonių visur nori iszvažiuoti, 
gauna savo atostogų algas ir 
už tai daugiau automobiliu: 
perkasi.

Bet szimet kita pasaka. Au-J 
tomobiliu kompanijos daug 
daugiau automobiliu paganai- į 
no, o daug mažiau žmonių pir
kosi.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!

Biznieriai szita prasta auto
mobiliu bizni szitaip aiszkina:

Dabar sunkiau gauti auto
mobiliu ant iszmokesczio. Ne
galima ilgiau imti automobiliu 
iszmoketi kaip pusantro meto. 
Bankos visai neskolins pinigu 
ant automobiliaus, kuris yra 
keturiu metu senumo. Bankos 
ir kompanijos reikalauja dau
giau pinigu ant rankos del au
te mobiliaus. Apdrauda ant au
tomobiliu pabrango. Kai ku
riose valstijose valdžia reika
lauja kad kiekvienas automo
biliaus savininkas pats apsi
draustu ir savo automobiliu 
apdraustu.

O gal didžiausia priežastis 
tai kad automobiliu kompani
jos per pastaruosius szeszis 
menesius pagamino net 3,200,- 
000 nauju automobiliu.

Pardavėjams didžiausia be
da su tais automobiliais ku
riuos gamina atskiros kompa
nijos, tai reiszkia tuos kompa
nijos kurios nepriguli prie tu 
trijų didžiųjų: General Motors, 
Chrysler ir Ford.

Bet czia vienas keistas daly
kas pasirodo; kai visi kiti au
tomobiliai ima atpigti, du isz 
brangiausiu Amerikoje gami
namu automobiliu, didieji 
“Cadillac” ir “Chrysler” ne 
.tiktai ka neatpigo, bet dar ir 
pabrango. Iszrodo kad dabar 
randasi daugiau bagoeziu ne
gu darbininku Amerikoje.

VISI ISZSIGELBEJO

Eroplanas Nukrito
WIESBADEN, VOK. — 

Dvideszimts keturi lakūnai isz- 
sigelbejo ir pasekmingai su pa- 
rasziuuais nusileido isz didelio 
prekybinio eroplano virsz Li
byan dykumu.

Amerikos Lakunu Sztabas 
Europoje pranesza kad nei 
vienas isz tu lakunu nebuvo 
labai sužeistas. Bet vis tiek vi
si buvo nuveszti in Amerikos 
ligonine, in Whoelus Field, 
apie szeszios deszimts myliu 
nuo tos vietos kur ju eroplanas 
nukrito. Jiems in pagelba grei
tai pribuvo kiti eroplanai ir 
armijos automobiliai.

Eroplanas skrido isz Udine, 
Italijos in Wheelus Field, kai, 
rodos jis pasklydo. Paskui ke
li jo inžinai užgeso ir jis nukri
to. Isz pradžių buvo paskelbta 
per klaida kad tas eroplanas 
nukrito in mares.

Pulkininkas Royal Anthis 
užtiko ta nukrituri eroplana 
ant dykumu ir tuojaus per ra
diją pasiuntė kitus eroplanus 
in pagelba.

O kiti Amerikos eroplanai 
dar vis jieszko lakunu kurie 
nukrito su RB-36 bombnesziu 
in Atlanto mares. Anglija, yra 
pasiuntus net keturios de
szimts keturis savo eroplanus 
in pagelba. Iki sziol keturi bu
vo iszgelbeti, ir penki lavonai 
surasti.

POLICIJANTAI
PAMOKSLININKAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SAKO ATKERSZINS 
KOMUNISTAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Korėjos Prezidentui Syngman 
Rhee kaslink ateinaneziu dery
bų del taikos, ir jis užtikrina 
kad viskas tvarkoj.

Jis paskui iszskrido in Vasz- 
ingtona, isz kur nusiskubino in 
New York miestą in Tautu 
Sanjungos posėdžius.

NUŽUDYTO GEM- 
BLERIO ŽMONA

DINGO

yra tik aresztuoti, bet ne baus
ti ar pamokslus drožti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

jieszko dvideszimts. septynių 
metu amžiaus Ponios Mattie 
Brown, kurios vyras buvo nu
žudytas. Jos vyras buvo gemb- 
leris, tr isdcszimts penkių metu 
amžiaus Ira Clarence Brown.

Jis sako kad Ponia Mattie 
Brown, dvieju vaikucziu moti
na, buvo persiskyrus nuo savo 
vyro du menesiai atgal, ir ji 
buvo iszsikrausczius isz jųd
viejų namu ir gyveno per sie
na, su susietka, naszle Ponia 
Mamie Bishop, kuri prižiūrėjo 
jos du vaikucziu.

Ponia Mattie Brown pareina 
isz North Wales.

Policijantai dabar pasisam
dė maszina visa žole nupjauti 
toje vietoje, kur tas sudegęs 
automobilius buyo surastas. 
Jie tikisi kad jie gal tenai ka 

nors ras, kas jiems priparodytu 
kas ten buvo ir kaip tas gemb- 
leris buvo nužudytas.

Tuo pat laiku policijantai 
stengiasi dažinoti ar ka bendro 
turėjo kitas sudegęs automobi
lius, kuris buvo surastas ta pa
ezia nakti apie keturios mylios 
nuo tos vietos.

Gemblerio Brown lavonas 
buvo taip sudegintas, kad ne
buvo galima pasakyti ar jis 
sudege ant smert ar pirmiau 
buvo užmusztas ir paskui jo 
lavonas sudegintas.

Jis buvo tris sykius suaresz- 
tuotas loszima isz pinigu, bet 
vis buvo paleistas.

Policijantai spėja kad kas ji 
ant kerszto nužudė už pinigu 
loszima, ar tai kas jam buvo 
labai insiskolines ar gal jis 
kam daug pinigu per tokius lo- 
szimus buvo skolingas. Tokie 
žmones, kurie isz pinigu loszi- 
mo pragyvenimą padaro vis 
turi daug prieszu. Bet polici
jantai teipgi jieszko ir jo žmo
nos.

NKVD’istam Gestaponinkams 
negalėjo ir nedryso nei žodžio 
isztarti. Bet dabar ateina nors 
spindulėlis vilties isz Los An
geles miesto, Californijoje.

Los Angeles policijos komi- 
djonierius yra iszleides savo 
policijantams insakyma, kad 
jiems nevalia ilgiau kaip de
szimts minueziu iszbarti prasi
kaltusi draiveri.

Tai gera pradžia, bet kam 
tam policijantui duoti ir tas 
deszimts minueziu? Ka jis to
kio svarbaus turi draiveriui 
pasakyti? Ar jis tokiam pa
mokslui mokslus ėjo? Ar jis 
czia asmeniszkai inžeistas kad 
jis turi iszkoneveikti nabaga, 
kuris gal ir netyczia koki 
vieszkelio instatyma sulaužė?

Policijanto pareiga tvarka 
palaikyti ir prižiūrėti kad in- 
statymai nebutu laužomi. Jei
gu kas sulaužo kuri instatyma, 
tai policijanto paręiga ji ar su- | 
aresztuoti ar jam tikieta iszra- j 
szyti. Bet tik teisėjo teise ta 
prasikaltėli nubausti.

Rusijoje ir Vokietijoje poli
cijantai yra ir teisėjai ir bau- 
diejai. Kas nors turėtu turėti 
gana drąsos priminti ir musu 

Į policijantams kad j u darbas

MUSU 1 
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszielisžkai 
brangsta, tavoras, popiera; ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma .laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti. į/z

“Saules” redakcija,, nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai prasžo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsiipoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome ‘ ‘ Saule ’ ’ kad ir pėr 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instėi- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai Ir 
vieszai padėkotume tokiėihs 
geriems musu laikraszczio 
mejams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti! ’•

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liudimaa 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. x 
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arba pradžia
SKAITYMO

...ir... 4-1 
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c.

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

— Didelis Iszpardaviniaš 
Vasariniu Drabužiu del Mo
tėm ir Vaiku, už nužemintos 
prekes. Ateikite in Juodeszku 
Sztora, 405 W. Centre uly., Ma
hanoy City.
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