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Isz Amerikos
TIKRA MEILE

KNOXVILLE, TENN. — 
Ponia Cletia McMillan, kurios 
visa galva buvo apriszta, nes 
jos draugas “Boy-Frentas“ 
buvo ja paszoves, teisėjui pa- 
aiszkino kad ji nenori savo 
draugo suaresztuoti, bet nori 
už jo isztcketi.

Bet iszrodo kad teisėjas tas 
vedybas ant kiek laiko atides.

Keturios deszirhts trijų me
tu amžiaus Arville J. Cupp, 
paszove ta naszle ir septynių 
vaiku motina, jos namuose. 
Bet ji szitaip policijautams ir 
teisėjui stengiesi pasiaiszkinti; 
“Matote, jis buvo taip pasigė
rės, kad jis nebežinojo ka jis 

xdaro. Ir vistiek, jis mane jau 
ne taip labai sužeidė. Asz ant 
jo visai nepykstu, ir jis aut 
manės nepyksta. Asz nenoriu 
ji suaresztuoti, bet noriu su 
juo apsiženyti. ’ ’

Gal jos noras nebus taip 
greitai iszpildytas, nes polici- 
jantams nepatinka tokie žmo- 
neSį kurie pasigėrė ima szau- 
dyti savo meilužes.

IRANO PREMJERAS 
SUIMTAS

Bus Teisiamas Kaipo 
Iszdavikas

TEHERAN, IRAN. — Ka- 
raliszka policija sueziupo Mo
hammed Mossadegh, buvusi 
Irano Premiera, kuris buvo 
valdžia pasiėmęs ir Karalių 
isztremes. ' T

(Tasa Ant 4 Puslapio)

. - Boni Buehler, graži pa
tarnautoja ant eroplanu bu
vo labai sužeista ant Lake 
Arrowhead, Californijoje, 
'kai ji iszpuole isz mažo lai
svo ir parpuolė po lai
svo asztriais propeleriais, 
' peiliais. Ji buvo taip bai
siai sužeista, kad daktarai 
turėjo jai viena koja nu
pjauti. To laivo propeleriai 
nukirto jai viena ranka.

Laivo savininkas yra mi
lijonierius Conrad Hilton, 
daug puoszniu vieszbucziu 
savininkas.

DIRŽAI
DRAIVERIAMS

Pataria Apsijuosti 
Automobiliuose

•---------- - ♦
PASADENA, CALIF; — 
Viename garsiame Ameri- ) 

kos žurnale garsus ir augsztas 
policijantas, Pasadena, Cali
fornijoje yra paraszes labai in- 
domu ir dar labiau visiems 
mums reikalinga straipsni- 
kaslink visokiu nelaimiu ero- 
planuose, traukiniuose, auto
busuose ir automobiliuose. Jis 
daug laiko paszvente, isztirda- 
mas kas atsitinka su žmogumi * 
kai bet koks vežimas greitai 
sustoja, ar atsimuszdamas in 
stulpą, in kita vežimą ar in že
me, kaip eroplanas.

Jis paaiszkina kad inžinie
riai yra iszrokave važiavimo 
greitumą, ar kokio daigto, 
kad žmogaus kritimą: trisde- 
szimts dvi pėdas in viena 
trumpa sekunda.

Jie yra iszrokave kad jeigu 
automobilius, važiuodamas 
trisdeszimts myliu in valanda, 
staiga sustoja, kaip kad atsi
muszdamas in stulpą ar in til
ta, draiverys, jeigu jis tame 
automobilyje atsimusza in Įau
ga, su savo galva, tai tas pats 
kaip kad jis iszpultu isz tre- 
czio augszto namu ir duotu 
staeziai in cemento gatve su 
savo galva.

Jie toliau priparodo kad 
dažniausiai, kai automobilius 
in ka atsimusza, kad ir isz lėto 
važiuodamas, automobiliaus 
sėdynės szriubai nulūžta ir sė
dynė stumiasi pirmyn ir taip 
suspaudžia draiveri. Kad ir 
isz lėto draiverys važiuodamas 

! jeigu jis su savo automobiliu 
in ka atsimusza, tai stūmimas 
pirmyn vidury jo automobi
liaus yra apie tūkstantis svaru. 
O užpakaline sėdynė, kuri gal 
sveria apie dvideszimts penkis 

1 svarus, tokiame sustojime, ga- 
; Ii iszszokti isz savo vietos ir 
rėžti draiveriu in galva su pus- 
treczio szimto svaru smarku
mu.

; O praskelti žmogui galva 
reikia tik apie penkios de-

! szimts svaru smarkumo. Bet 
1 jeigu to draiverio galva patai
ko in automobiliaus radijo gu- i 
zikelius tai reikia tik apie pen
kis svarus to smarkumo jam 
galva praskelti.

Daugiausia žmonių užsimu- 
sza ar susižeidžia automobiliu 
nelaimėse, kai automobfiaus 
durys atsidaro. Kai taip atsi
tinka ir automobilius sukasi 
tai tas pats automobilius gali 
juos sutrinti, ar jie gali būti 
kito automobiliaus suvažinėti, 
ar gali būti užmuszti nuo to j 
trenksmo in ulyczia, ar viesz- 
keli.

Kai kitas automobilius, v?-- 
žiuodamas isz prieszingos pu- 

1 sės tik biski užkabina automo
biliu, tai draiverys buvo to 
trenksmo, pastumtas in szali ir 
jo automobilius kai iszgazdin- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Graikai kareiviai stovi 
ant sargybos prie dviejus 
szimtu deszlmts kaliniu Ar- 
gostolion mieste. To miesto 
kalėjimo sienos sugriuvo 
per ta žemes drebejima ant

UŽDEGE FABRIKĄ

Norėjo Paslėpti 
Vagyste

PHILADELPHIA, PA. —
Dvideszimts metu amžiaus 

juodukas uždege Eagle Up
holstery Fabriką, Liepos tre- 
czia diena.

Jis ugniagesiu ir policijantu 
virszin inkams pasiaiszkino, 
kad jis buvo pasivogęs dvide
szimts viena tūkstanti doleriu 
ir norėjo kad niekas apie tai 
nedažinotu. Už tai jis ta fa
briką uždege. Jaunas juodu
kas, Joseph Walcott pasiaisz
kino kaip jis tuos pasivogtus 
pinigus praleido. Jis tuojaus 
nusipirko brangu automobiliu 
už septynis tukstanezius de
vynis szimtus doleriu, daug 
sykiu važinėjo su savo nuota
ka in New York miestą, daug 
brangiu drabužiu, kelis tuks
tanezius padėjo ant rankos del 
naujos stubos, ir taip toliau.

Jaunuolis szitaip papasako
jo: Liepos antra diena, jis isz- 
ejo isz savo namu, jieszkoti sa
vo brolio Alphonso. Nesura
dęs jo, jis begryždamas namo, 
turėjo praeiti pro Eagle Kom
panijos Fabriką, kur jis buvo 
dirbės per asztuonis menesius.

Jis užtiko atdara langa ant 
treczio augszto. Jis atsiminė 
kad jis kelios dienos atgal bu
vo mates kiek ten pinigu ant 
pirmo auszto. Jis užsilipo prie 
to lango, inlindo, nuėjo trepais 
žemyn, atplesze ofiso duris ir 
rado dvideszimts viena tūks
tanti doleriu, deszimtinemis ir 
dvidesziintinemis. Jis visus 
tuos pinigus insikimszo in po
pierini maisza ir buvo pradė
jęs eiti sau. Jis stabtelėjo prie 
duriu, atsjgryžo ir szvystelejo 
deganti cigareta ant odinio, 
skurinio krieslo ir sau iszejo.

Parėjės namo, jis nuėjo in 
skiepą, susiskaitė savo grobi ir 
paskui užkasė skiepe. Tada 
jis nuėjo gulti ir pirm negu už
migo jau iszgirdo ugniagesiu 
trokųs bestaugiant, kai jie va

Kalėjimas Sugriuvo Už Geležines Uždangos 
*■ *

(Tasa)

tos Graiku Salos.
Žemes drebėjimas baisiai 

daug iszkados padare ant 
Ionian Salų. Daug žmonių 
žuvo, ir dar daugiau sužeis
ta. Szimtai tukstaneziu be 

žiavo in ta gaisra.
Ugniagesiai pribuvo apie vi- 

! durnakti, bet gaisras jau buvo 
apsupęs visa ta fabriką. Daug 
daugiau ugniagesiu buvo pasi- 
szaukta, bet fabrikas visiszkai 
sudege. Keli namai prie to fa- I 
triko užsidegė ir apie du szim
tai žmonių turėjo greitai iszsi- 
kraustyti.

Kompanijos Prezidentas, 
Philip Feinstein iszrokavo kad 
iszkados Luvo padaryta ant 
pusantro szimto tukstaneziu 
doleriu.

Ugniagesiu virszininkas ir 
kemisijonierius Paul B. Har-! 
tenstein, sako kad ugniagesiai 
mislino kad ežia buvo tyczia 
padegta. Jie taip jau mislino 
kai gaisras dar siautė.

Apdraudos Kompanijos ag
entai sykiu su policijantais ir j 
ugniagesiais, po to gaisro, pra- I 
dėjo isz lėto klausinėti visu to 
fabriko dartininku. Jie juos 
ne tik klausinėjo, bet pradėjo 
juo sekti ir dažinoti kaip, kur 
ka jie daro, veikia ir gyvena. 
Tu darbininku buvo penkios 
deszimts. Vienas isz tu dar
bininku buvo labai greitai in - 
tautas, jaunas juodukas Wal
cott.

Jis nebuvo iszejes in darba 
Liepos antra diena. Ta diena 
jis buvo iszsiemcs moterystes

(Tasa Ant 4 'Puslapio)

lakuNus
KANKINO
t -

Pririszo Prie Stulpo
, Kol Pasimirė

KORĖJA: — Iszlaisvinti 
Amerikiecziai belaisviai pasa
koja kaip žiauriai Komunistai 
kankino Amerikieczius kari
ninkus, lakūnus. Viena Ameri- į 
kieti lakuna Kiniecziai Komu
nistai su lenciūgais prirakino 
prie stulpo ir paliko ji tenai 
kol jis pasimirė nuo saules 
karszczio ir nuo bado, už tai 
kad jis neprisipažino kad 
Amerikiecziai lakūnai buvo

namu.
Argostolion miestas, kur 

Sžitie kaliniai laukia kito 
kalėjimo yra ant Cephalo- 
nia Salos.

paleidę visokiu trucyznu isz 
savo eroplanu.

Buvusieji belaisviai labai 
nenori apie tai kalbėti. Jie sa
ko kad teveik visi lakūnai yra 
laikomi in Antra Lageri net ir 
dabar. Jie sako kad jie bijosi, 
kad jeigu jie dabar per daug 
ka sakys apie tuos lakūnus ir 
j u kankinimus, tai Komunistai 
gali atkęrszyti ir savo pagieža 
iszlieti ant tu likusiu lakunu.

Jeigu vienas, kitas kareivis 
taip pasakotu, tai gal ir butu 
galima' per daug netikėti, bet 
dabar beveik kiekvienas kuris 
pargryžta isz nelaisvės, ta pa
ti sako, kad Komunistai žiau
riausiai kankindavo Ameri
kieczius lakūnus, nes ant ju 
tuvo labiausiai inirsze, inpy- 
ke. Jie sako kad nei vienas la
kūnas, ar tai butu eilinis ka
reivis ar augsztas karininkas 
prie tokiu melagyseziu nepri
sipažino, ir Komunistai nega
lėjo juos priversti kad ir su 
žiauriausiais kankinimais.

Keturiukai Pasidabina

Szitie keturiukai, du bro
liukai ir dvi sesutes isz Aus
tralijos, pasidabina pirm 
negu eina in vakaruszkas, 
jiems paruosztas del ju tre
czio gimtadienio. Jie atva
žiavo isz Australijos in Ang
lija pas savo moeziute, tėvu
ką, Ponus M. Holmes, in

Nauja Sudėjimą 
Klaipėdoje

Buvusi Komuniste 
Svieczina

Kom. propaganda giriasi, 
kad “prasidėjusi nauja sudėji
mą Klaipėdoje’’. Hitlerininkai 
besitraukdami pridarė nuosto
liu už puse milijard. rubliu. Gi 
dabar esą užplanuota, kad 
“miestas gaus žymiai didesni 
už Viktorija “Klaipėdos’’ var
do vieszbuti,’’ atstatytoj “Ry
to’’ spaustuvėj dideliu tiražu 
spausdinama ‘ ‘ Sovietskaja 
Klaipeda’’, tvarkoma Dangės 
krantine, pajūry auganti žole 
apszaukiama “želdinamu di
deliu parku’’. In uosta, esą, 
“kasdien inplaukia laivai isz 
Leningrado, Murmansko, Ry
gos, Talino, taip pat isz Lenki
jos, Suomijos, Szvedijos, Nor
vegijos ir tolesniu krasztu“. 
Veikia “Trinycziu’’ medvil
nės sunjungimas, “Gulbes“ 

įvinoniu medžiagų fabrikas, 
“‘Syrians’’ tatu dirbtuve, 
' “Artojo“ mineral, traszu fab
rikai. Be to, mokytoju univer
sitetus, pedagogine mokykla, 
žemes ūkio technikumas, 2 
amatu ir 4 fabrikinio parų o- 
szimo mokyklos, kuriamas 
“kolūkiniams kadrams ruosz- 
ti sunjingimas“, kuriame 
mokslo vardu pavadintus judi- 

Į nimas kursus iszeiti turės kol. 
ūkio pirmininkai, brigadinin
kai, kompanijų vedėjai ir ag
ronomai. Centrinėje miesto 
aikszteje riogso rusiszko tipo 
“Pergales paminklas“. Kur- 
sziu mariose jau 4 metai dir7 
ba K. Bieliuko vadovaujama 
“mokslininku veikimą“. Nu
matyta inveisti daugiau Ka- 
capiszku žuvu: tam tikslui 
“svarbiu duomenų“ nurody
mu pavidalu yra pateikęs ‘ ‘ vi-

Chiswick. Ju vardai yra: 
Alison, Philip, Judith ir 
Mark Sara. Ju tėvas yra 
Australietis lakūnas, o moti
na yra Angle. Jie atvažia
vo isz Bellingdon, New 
South Wales, del atostogų, 
vakacijos, Anglijoje.

□ □ □

Buvusi FBI policijos 
! agentas in Komunistu parti

ja, Ponia Mary Markward, 
isz Silver Springs, Mary
land, Senato Komisijai' 
Vaszingtone, svieczina, pa
pasakoja apie Komunistus 
ir ju veikla Amerikoje.

Vieszame teisme ji sta
eziai pasakė kad Ponia Es
ther M. Rothschild, buvo ir 
yra Komunistu partijos na>- 
re. Ji yra žmona Edward 
Rothschild, kuris dirba vai- 
džios spaustuvėje, redakci
joje, Vaszingtone. 

■
Jos vyras Edward Roths

child yra teipgi intartas nė 
tik kaipo Komunistas, bet 
kaipo iszdavikas.

sasanjunginis okeanografijos 
universitetas“. Taigi ir Klai
pėdos žvejai turės dirbti “pa
gal pažangu visasanj lingini 
būda“. Nuo pernai metu Vil- 

įniaus-Kauno-Klaipedos ruožu 
! paleistas didžiulis traukinys, 
pavadintas “Lietuvos Kurje
ris“, o Lietuviszku pajūriu 
kursuoti numatytas paleisti 

. “Akademikas Krylovas“, ku
riuo plaukios kom. pareigūnai 
ir MVD sznipai, o “Tiesa” su 
“Tev. Balsu“ skelbs ir nuo
traukomis vaizduos, kaip 

i “puikiai atostogauja ir ilsisi 
kurortuose Lietuvos darbo 

i žmones, kuriuos tik tarybine 
santvarka ingalino pasiekti 
tekiu laimėjimu, O tu tarybi- 

j niu žmonių vaiku stovykloms 
ruoszti ir iszlaikyti Giruliuose, 
Palangoje ir kitur iszleidžia- 
mos tiesiog milijonines ; su
mos. Jei Klaipėdoj ar Palangoj 
inkurdinti Maskoliai, del akiu 
pasiėmė viena kita Lietuvi, pa- 
siuneziami in Rusija, tai trem
tiniams klaidinti skirtas “Tev. 
Balsas“ skelbia: “Mėgsta 
KlaipediecMai buriavimo 
sportą. Klaipėdos Jachtklubo 
nariai kasmet dalyvauja bu
riavimo regatose Baltijos ir 
Juodojoje ir Maskvos jurose.“ 
Mat, ir Raudonarmiecziai, ir 
Enkavedistai taip pat yra

; “Klaipediecziai“, net daugiau 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Kaslink Korėjos, Generolas 

Mark W. Clark sako: “Mes tu
rime’atsiminti ir prisipažinti, 
kad Korėjoje dabar nėra tai
kos, bet tik paliaubos, karo su
stojimas. Tenai klausimas ne
bus iszrisztas kol visi nesusi
taikins ne ant kariszku, bet'ant 
Politiniu klausiniu.”

nems aiszku kad szitos paliau
bos invyko vien tik už tai kad 
Komunistai norėjo pasilsėti ir 
gauti daugiau laiko geriau ap
siginkluoti.

Žmogaus viduramžis yra ta
da kada moterys neprisipa- 
žinsta savo metu, ir kada vyrai 
nepasielgia kaip reikėtų pasi
elgti. Moterys meluoja apie 
savo metus, o vyrai stetngiasi 
straksėti kaip jaunikiai.

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

durukes tarnas, dirstelėjo in 
vidurį karietos ir atszoko ad-

Toje valandoje savininkas 
karietų Kaulas Bietief iszeiti- 
nejo isz namo, kad peržiūrėt

-mi staigai prie karietos Kasi

— Žiūrėkite! Tarė Bienę- 
tas, rodydamas ant negyvėlio.

— Reike tuojaus nusiunst 
in cirkula ant ulyczios Donder- 
ville, atsiliepė pati.

Pargabenkime kamisori dūda
vę vienas isz važnycziu.

bus greicziause, jis kas diena

Tuojaus užsirioglins mums 
ant sprando sūdąs ii; ežia virei! 
ii e szposas!

— O k a. dabar darytie?
•Kai]) turi kas huįie, tai turi!
O! Jau czion.
Staigu žingsniu ateit inejo

KATALOGAS
KNYGŲ

Pietų Korėjos Prezidentas, 
Syngman Rhee sako: “Asz isz 
pat pradžios buvau prieszin- 
gas szitoms palszyvoms pa
liauboms, už tai kad asz esu 
insitikines kad ežia, mano 
kraszte, Korėjoje yra tik pra
džia dar didesniu ir baisesniu 
susikirtimi! su Komunistais. 
Paliaubos mano kraszte daljar 
duoda Komunistams proga su- 
sistiprinti ir pasirengti del ki
tu dar didesniu užsipuolimu. 
Duok Dieve, kad asz klystu 
taip manydamas, bet kitaip 
asz negaliu manyti.”

Pypkes Damai

Palikus Vienai

Kongresmonas Carl Vinson, 
Demokratas isz Georgia valsti
jos sako: “Paliaubos Korėjo
je, tai geros naujienos. Bet tai, 
toli gražu, nereiszkia kad mu
su armijos dabar gali gry'žti 
namo. Mes turėsime dar ilga, 
laika savo 
Korėjoje. ’

armijas palaikyti

Buvęs Amerikos Preziden
tas Harry Truman sako: “Asz 
isz visos szirdieisi turiu vilties 
kad szms paliaubos reiszkia 
taika. Bet asz pakartuoju ir 
pabrėžiu kad tai tik viltis, dau
giau niekas.”

Jaunas kareivis, kuris nete
ko abieju kojų tik diena priesz 
thspaliaubas sako: “Jeigu tik 
tie didžiūnai hutu susitaikė 
diena priesz tai, asz dabar ga- 
lecziau susitikti su savo žmo
na,ant abieju kojų.”

per

isz nakties, o iszgirdes taji 
riksmą, pribėga ka greicziause 
ir pamate arkliiii tania iszba- 
lusi, drebanti huo baimes ir 
laikydamas pasirėmusi prie 
stulpo, ktid ne perpultu.

— Kas tau Eranciszkau1? 
Paklausė jo. Ar tu laikis ne
mok telejei isz ryto per daug?

Tai brolukai butu peranks- 
ti?

Eranciszkus spri n gdama s 
nuo baimes ne buvo sztant žo
di aiSzkiai isztart.

Vietoje atsakyt, parode su 
ranka ant atidarytu durelių. 
Akys Bienneto atsikreipė in ta 
szali. Dabar ir jis pabalo, nes 
buvo szaltesnio kraujo, negu 
tarnas, prisiartino, bet neat- 
szoko adgal, nes dirstelėjo in 
vidurį karietos. Ant sėdynes 
kairiam kampe gulėjo negy
vas žmogus jau sustingęs ir 
kruvinas.

Po szimta tukstancziii vel
niu! Paszauke. Bienetas. Czion 
žmogus užmusztas!

Pati gaspadoriaus iszejo ant 
kiemo, kad visztos palesint 
ežia velei pribuvo du važny- 
czios prie darbo.

Jszgirdo jie visi žodžius isz- 
tartus per gaspadori.

— Žmogus užmusztas! Pa
antrino visi trys, pritdarti n da

jos;
Tu Cambonai in cirkula, o 

fu Riszardai pas kamisori.
— Gerai ponas gaspadoi 

riau.
lino

li gaspadoriaus žiurėjo ant ne
gyvėlio su akyvumu ir pilna 
baimes. „

— Katras važinėjo su taje 
karieta? Paklausė Beinantas 
kelintas ezįonais numeras6?
5583. '

— Tai bus Cedet, reikč jo
je tuojaus.. Pranok beg pas ji.

— Ant tu pėdu, ppaszau 
pono, atsake jarnas, jau trupu
ti atvėsius nuo baimes. •

— O laikykie liežuvi už 
dantų, nei žodžio«niekam, tarė 
B i e n et as.

Ba kaip pasklis žino apie tai 
nes už valandėlės puikus dau-

— Busiu kaip ne'bylis, pra- 
szau pono.

Pranas nubėgo pas važny
cziu, kuris nakties-laike turė
jo karictcle su numeriu 5583.

'— Tai tau džiaugsmas! 
Tare Bienetas in paezia. Žmo
gus nužudintas karietoje! Ma
tyt ant visokio, tai ne tikėtas 
daigias! Ąr-gi Cadetas nieko 
nežinotu, negirdėtu.

gadierius suspaudė gaspado- 
riui ranka ir paszauke: ‘ -

—■ Mylimas ponas Bienetai 
ar ta i teisybe ka mums pasalto
je? Užtikai ponas žmogų nu- 
žudyta vienoje isz savo karytu.

— Tai ne asz, tiktai mano 
tarnas F’ontaigne, sztai szi- 
czion yra, •pažiurekie ponais.

Brigadieras prisiartino prie 
karietos, suraukė kakta, o usus 
žilus pradėjo kramtyt.

Po ijzimts velniu su tokiu 
darbu!

Ka dabar žmonis apie tai 
kalbės? Tai vaikine del tavęs 
puikūs apgarsinimas ponas 
Bienetai.

— Po* velniu su tokiu, ap
garsinimu.

— Ar nusiuntė! ponas pas 
kamisori ?

— Jau ir važnycziu Cadet a 
liepiau paszaukt, ka su taje 
karieta, linkti važinėjo.
' — O’! Tai Cadetas!

Na gera ponui dovana pačia- 
re! Jau tai turėjo būtie gerai 
užsigėręs jeigu nepatemino,

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
No. 1953
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APYSAKOS, IR T. T.

O

vaste atėmė, arba likosi už
musztas! Ar tai žudinsta ar

Žinoma bus tuojaus persi-

k ami so r i s nesisikubi n a.
— Jau ateina, atsake gas- 

padoriūs.
—BUS DAUGIAU-*

Prezidentas Dwįght D. Ei- 
senhoweris’ pastebėjo: 1 ‘ Karas 
Korėjoje jau baigtas, ir asz ti
kiuos kad mano sūnūs ne užil- 
go pargrys'z namo.”.

Rusijos valdovas, Premieras 
Malenkovas sako: ‘‘Paliaubos 
Korėjoje patenkino visus'Raš
kius, kurie mato kad per tas 
paliaubas Sziaures Koriecziai 
ir ' Kiniecziai laimėjo labai 
daug. ’ ’

Apsaugos Sekretorius Char
les E. Wilson sako: “Korėja 
tai buvo tik maža dalele to Ko- 
munistiszko grasinimo ir pa
vojaus. Paliaubos Korėjoje ne- 
'reiszkia kad tas pavojus dabar 
dingo.”

Visiems sveiko proto žino-

SAPNORI US

I
 Su 283 Paveikslais S

160 Puslapiu j!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio i J 
Iszaiszkina sapna ir kas (Į 
ateiteje stosis. Su priedu J; 
planatu ir visokiu burtu. Jį 
Knyga in minksztos po- Jį 
pieros virszeliuose. :: :: Jį

Pinigai reikia siusti su į Į 
užsakymu: j!

Tiktai,... $1.00 ;!
Saule Publishing Co., Jį 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį

Kad naktis sutemo ir tyla 
slaptinga

Ant visko uždėjo lyg ranka 
galinga,

Ilgėsis ja spaude nagais 
geležiniais,

Akis apibarste krislais ' 
deimantiniais.

Aszareles gailios liejos 
veideli,

Ilgesio valandos arde 
ramumėli.

Tarp dausu augsztybei, 
menulis žibėjo,

Maloniai szypsojos ir in ja 
žiurėjo,

Bet ji vis liūdėjo, dūsavo, 
vaitojo,

Nes sopulius meiles jos siela 
kentėjo.

Nerami naktele, nei szviesa 
menulio, •

Jai tik rodos mirtis mylimo 
bernelio

Ja nori pagriebti ir neszti ten 
. toli,

Vienute palikti, kur kare 
baisioji,

Kur pragaro turkszmas sziau- 
czia tarp lauku, 

armotu garsas užmusza 
balsu f '

Kur baisi granata syki 
sutraszkejo

Ten brangia gyvybe meilužis 
padėjo.

Jisai nesugrysz jau pas ja 
niekada,

Nei laiszkeli raszys, nei 
pratars kada.

Jisai jau be jausmo, jau meile 
atszalo,

Nebejauczia skausmo, sulaukė 
ju galo.

Ji neturi ramumo, kankina 
jausmai,

Dar vis neužsimirszta praeiti 
laiszkai.

Ji vėlai rymojo, palikus viena;
Klause, kaip dūsuoja užmigus 

gamta;
Kaip ramiai cziuczena 

jaunutis medelis,
Kaip szvelniai putena 

lengvutis vėjelis.
Niekas nemalonu: ji vis tiktai 

viena;
Szirdi ver’ kaip peiliu: jau jis 

po veleną.
Jau ežia nėra vilties del josios 

jaunos,
Geriaus eiti ilseties po žemes 

sžaltos.
Tenai bus ramu jai, niekas 

nematys,
Ir josios svajonių 

nebesutrukdys,
Gales ten svajoti amžinai *

. kapuose
Ir saldžiai’ sapnuoti praeitus 

laikus. i
Baltasis grabelis liks jai 

amžinai,
Juodoji žemele priglaus 

maloniai.

It’s a Woman’s World of Opportunities
1 ' Women of Importance: 1952 

Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men.' You'll BE as important, as you'd like 
to/FEEL when j'ou join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers. 
... many, many more.

IV s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel. i
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.

TAKE YOU R PLACE j

F 1
IN AMERICA'S BIGGEST JOB ’

DEFENSE'

rwOMENAVSERVICES
WAC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS 

AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS p *
AIR FORCE WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS '

' Contributed as a public service by
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No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai| Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti’szposeliai, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Aut 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.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 Pašzku, 
lūžinis 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 Pas^akojimai, 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, Osieęzna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, oi Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puskapiu, 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, Tarpas, 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.

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

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

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

I

No.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
daro Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Bc-Ccla, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

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 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jczuso 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, 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko 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 Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IHF3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. f

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., - JJ. S. £
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Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Komisijonierius Policijos

Dažiuretojas kapiniu paėjo 
kelis žingsnius prie komisijo- 
nierio policijos ir tarė atki- 
szias ranka jam:

— Pcrpraszau, mylimas 
pone Bertier, jog labili staigas 
daigtas ir svarbus.

Pažinosiu nuo pono siunti
nio, jog czion gal ėjo apie žu
dinsta, tarė kamisijonierius in 
daži u reto j u k a, pin i u.

— Teip, ežia 'be abejones 
žudinsta..

— Užmusze ka toki ant- 
grabe?

— Teip, kraujas užinusz- 
tas aukos net per slenksti po 
durimis iszejo laukan ir pa
meisteris akmenorius Laudca 
užsilipo ant pecziu darbininkui 
painte per pradirba sienoje 
ant-grabio lavonu moteres, 
’baisybe!

— Už keliu minutu dasi'ži-* X*
nosime ka apie tai niislyt! Ar 
nusiimtai pono sliesoriaus?

— Jau.
— Gerai. Tuo jaus pradėsi

me.
— Yra.
A, a! Tai tu, Ferrot dadave 

komisoris, atsigryždamas; link 
sliesoriui isz ulyczios Rog- 
vette.

— Teip ponas kamisoriau.
Slieioris prisiartino prie du

riu geležiniu iszrinko viena vi- 
trika isz didelio pundo laikyta 
rankoje ir indejo ji in spyna. 
Vitrikas netiko.

Ferrat paėmė antra.
Senis kuris kada agentai at

ėjo, (atsitolino biski nuo kuope
les, prisižiurinejo akyvai, kas 
darosi.

Ant jo veido atsimuszinejo 
susijudinimas! Neramumas na- 
vaitnas, rodos koki gailesti tu
rėdamas.

Kamisoris kalbėjosi su da-

Price $2.30 s'*,e p° °'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

MNfW^OiKr WNMIN MM

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

žiu reto jum ka taip apie kupi
nus.

— Na kol tarnauja polici
jai; o jau bus daugelis meteliu 
tai da taip man neatsiliko.

— O teip!
— Ne's ir tas da gali būtie 

jog kaip tai žmonys kalba isz- 
tolo, lig butu szis, kaip nieko.

Suvis ir tas teip gali būtie, 
kas mums iszsiduoda teip na- 
vatnai.

Dažiuretojas palingavo su 
galva, tarė: O z .

— Netikėjau!
— O asz teiipos-gi, nes vis

kas galima. Motere, kuria po
nas temini už negyva, gal tik
tai apalpo ir ilgai nereiks lauk- 
tie.

— . Tai teisybe.
Po ilgam mėginimui ir ne

vaisingam, tarė sliesoris.
Su jokiu vitriku neatraky- 

siu.
— Mėgink da karta.
— Da valanda galu gai- 

szint ir vis nieko nepadarysu. 
Spynoje gal būtie ka inkiszta 
vinis, arba kas kieto, ir del to 
negalima atrakint.

— Reike apie tai persitik
rini, o užras'zysu ir tai in pilo
to k ula.

— Persitikrinsite ponas, 
kamisoriau, atplešzia spyna, 
nes turiu atidaryt. Ar neturite 
czion rėpiu ir kalta?

— Sztai yra, tare Cabinet
Sliesoris paėmė jaises ir tuo

jaus ėmėsi prie darbo. Darbas 
buvo sunkus. Net po ilgam ty
rinėjimui pasisekė aitidarytie 
duris su pagelba dvieju darbi
ninku.

— Uff! Atsikvėpė sliesoris 
szluostydamas veidą nuo pras 
-kaito.

Paėjo kamisoris ir norėjo 
duris atidaryti, tiktai vos kelis 
'colius padare.

— Czia kas neinleidžia, 
paszauke, rodos kad kas laiko 
parėmiau.

— Tai lavonas, atsiliepe 
pameisteris Calbirol. Kūnas 
guli palei duris.

Dvieje palicijantai prirėmė 
su peczais ir parpaiželi durys 
atsidarė, o tai tikrai austume 
kurni moteres gulintos ant as
los.

Pirmutinis inejo kamisoris, 
paskui jo dažiuretojas. Visi 
isztiese kaklus, idant ka grei- 
cziause padirsteltie in vidurį, o 
kiti net norėjo insist unit in vi
durį antgrabio.

Tasai vyras su skranda, ar
ba kaip kitaip pavaldinius su' 
futra prisiartino ir stovėjo ei
toje su kitais. Pamatęs lavona, 
rodos kad sudrebėjo.

Toje paezioje valandoje, ta
rė kamisoris:

Ponu ludintoju praszau, 
idant in czion neineitinet. Po
nai agentai nieką in czion ne- 
inleidiiiėkite.

Reikėjo klausyt.
Akyvai atsitraukė. Dažiure

tojas pasilenke prie kūno jau 
pastingusio.

— Nelaiminga anaiptol, 
nea palpus' tarė, po apžvelgi- 
mui numirus nužudinta.

Dirstelėk tiktai ponas.
Ir parode gilu žaiduli ant 

kaklo ba buvo labai žymus ant 
balto kūno.

— Taje motere nužudė su 
s'ztiletu, tarė komisoris.

— Ir tai razbainiukas kelis 
''kartus iszdavq ypus, tarė da
žiuretojas.

Sztai po clesizinia krute su
krekėjas kraujas.

— Žudinsta matoma.
Turiu tuojaus paiszatikt pro-

* BALTRUVIENE *
5 *<

Tosios moterėles kurios
eidamos ulyczia,'

Szaiposi ir rodo dantis 
Kaip negyva kumele ant 

lauko, 
, Juokdamasi isz kitu.

Tegul neužmirszta kad
Gal ant rytojaus gali 

szaipytis isz jos tasai,
Isz kurio ji dabar szaiposi 

ir ji aipkalbineja.
Žinokie moterele kad 

tavo vardas, 
Gali būti siumaiszytas 

i su purvu, 
Isz kurio ne grietai 

gali iszlipti.
Geriausia nes u dyk to.

Apie kuri nežinai teisybes, 
Nes pati gali būti 

nuteista neteisingai, 
Kaip tasai kuri tu pati

Teisinai ir apkalbinėjai!
* * . *

Ne viena tauta ant svieto 
Nepildo Dievo Penkta 

Prisakyma ‘ Neužmuszk. ’ ’ 
Žmones eina in bažnyczias, 

Meldžiasi ir pildo nevos 
prisakymus,

O bet užmuszineja savo 
artimus, 

Visokiais ginklais ir gana.
Žmogus yra užgimęs 

kentėti varga, 
Gyventi yra nelinksmumas,

O mirtis yra puikiausiu • 
dalyku.

Bet mirti negali jeigu 
ne esi tinkamas.

Jeigu esi negeras, piktas, 
Tai turi mirti, bet tavo 

duszia,
Pereina ne in žmogų, 
Bet tiktai in kitokį 

gyvūną.
Kuom didesniu netikėliu 

esi,
Tuom žemiau nueina.
Bet, jeigu esi geras, 
Tai ir po smert busi 

geresnis,
O būdamas geresniu, 

Busi daugiau užganadintas 
ir laimingesnis.

Vienatine laime ir ramybe 
Rasi tiktai mirtije,

Todėl mirtis yra panaszi 
In gesitanczia žvakia, 
Ir viskas pasibaigia!

* * *
Motere, kokia ji nebutu, 

Ar turtinga, varginga, sena 
ar jauna, v 

Vis yra motere.
Ir nuo pat pradžių svieto 

likos paskirta, 
Kad vyras ja guodotu! 
Nėra biauresmio daigto, 

Kaip matant vyra paniekinant 
motere!

Motere, nors butu, 
biauresnia ar nupuolus, 

Turi savyje ka toki kas 
yra šzventu, 

Kad tokio neiszguldomo.
Motere yra motere,

Ir visados tokia pasiliks.
—

kuratori.
Slidžiu tyrinėtoju ir gydyto

ja.
— Ar ponas tuojaus liepsi 

kuna paimt ? Paklau.se dažiur- 
tojas.

— Kur-gi!
Jeigu da butu viltis atgaivi

nimo taje nelaiminga lieptai! 
ja isz czion pernoszt ir ap
šauki didžiausios storomis, nes 
su negyvėliu nuo keliu valan
dų pastingusia nieko jau ne
padarysi. Palikime sziezion, 
apsakysiu prokuratoriui, kaip 
gulėjo lavonas.

— Ar durys reikė užda
ryti ’

— Žinoma, paliksiu czion 
dvejetą agentu, da ponas isz 
savo malones daduosi sargus.

— Kad ir vislus ant paliepi
mo pono.

— Kamisioris iszejo isz ant
grabio.

— Brigadijerius Lainnois! 
Paszauke, atsigryždamas ant 
vietinio sizeržento.

— Esmių.
Pastatysi du savo žmonis 

prie tuju duriu, drauge su ka- 
pininais sargais ir tegul nie
kas ne prisiartineje prie ant
grabio.

A k y v u s n epr i 1 ei d i netie.
— Klausau pono!
— Pats tuojaus nuneszkie 

laiszka, kuri paraszysu kance- 
larijoj, pono daižiuretojaus.

— Galėsi ponas rasizyt, asz 
savo kancelarijoje pavedu del 
pono. Komisoris atsigryžo in 
penkis darbininkus, in sliesori, 
kalbėdamas:

— Kaislink jus, mano . po
nai reikalauju žinot, kaip va- 
dinateset, ba busite' perklausi- 
neti, kaipo liudintojiai. Ėsite 
isz savo malones pas ponai da- 
žiuretoju ir palaukite ant pri
buvimo sąnariu sūdo.

Turime czion biaure žudins
ta ir nesuiprastina. Privalumu 
kožno is'z j u pr igelbet teisin- 
gystai, pagal pajiegas.

— Žinome jo, jog orąs 
szaltas nepavelino dirbt, o ant 
galo darbininkai buvo laibai 
akyvi dasižinot pradžios norė
jo būtie prie tyrinėjimo, jiegu 
ir butu juju ne reikalavę, tai 
butu prašze kad pavėlintu pa
laukt.

— Uždaryk, prisakė kami- 
įsoris vienam isz agentu, kuris 
tuojaus prisakima iszpilde.

— Gal nulupt spyna ir ap
žiūrėt? Paklausė sliesoris.

’— Ne!
Palikie tuom lai'k viską, 

kaip yra, paskui pažiūrėsime.
Kalbėdamas tai kamisoris 

apsidairė aplinkui ir suskaite 
kairie buvb ir tarė:

— Kaip asz czion pribuvau 
tai man rodos buvo czion tarp 
jus kokis jegamastis su skry
bėlė placzais britais ir su. fut
ra?

— Buvo poilas kamisoriau

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 33/4x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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atsake pameisteris.
— Kur dingo?
— Jau nuėjo sau.
— Tai negerai.
— Poiias kamisoriau, jis 

nieko nežinojo, atėjo in czion 
kaip mateme lavona, paklausė 
mus, kas czion stojosi pasi- 
žiopisojo.

— Gerai.
— Eikime ponai!
— Uždangstysime tiktai 

su szniurais', pertraukta darba, 
atsake Cabirol, tuojaus pas po
ną ateisimo.

— Na, tiktai greitai!
— Už deiszimts minutu!
Pameisteris greitai su savo 

žmonimis nuėjo o kamisorius, 
szneku'czuodamas siu dažiure- 
tojum, nusidavė in kaneelarija 
drauge siu juom, su brigadie- 
rium ir .meistinais szeržentais 
sliesorium ir sargais.

Dažiuretojas invede kamiso- 
ri in savo kancelerija, pasodi

for the

moower

iNaturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy
* to show you the "Flower Wedding Line."

created by

^ehave 
king enclose 

respond card
inform^9’

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

no prie biurko, padavė atra- 
mento, plunksna irpopiera.

In penkias miliutas laiszka 
ta buvo paraszyta.

• Kamisoris' paszauke briga- 
dijera., szeržentus miestinius ir 
pasakė jiems:

—t. Szita laiszka in s ūda.
— Klausau, ponas kainiso- 

riau.
— Laibai svarbi laiszka.
— Eisu kaip galiu grei- 

cziause.
— Tai ir teip nebus gana 

skubai:
Paimkie cloružka, o žiurekie 

idant butu geras arklys.
— Iszrinksiu geriause, juk 

tarnavau prie kasijeriu.
Karietoje

Brigadierius szeržentu mies- 
tiszku iszejo isz rasztiniczios 
daižiuretojaus kapiniu, ir pasu
ko' link gieldos, kuri randasi 
netoli nuo bromo Pere La
ch ai se.

Czionais ka tik pribuvo ke
lios doruszkos, senas kasije- 
rius iszsirinko arklį, kuris jam 
nudavė geriausiu ir liepe važ- 
nycziui važiuotie in suda, dū
duodamas prick tam paliepen- 
cziai.

— Tiktai greitai, greitai! 
Man labai skubu!

O reike žinot jog toki vežejei 
labai policijas bijosi.

Tai ir ne dyvai, jeigu vožė
jęs1 gini arki i zovada in pasa
kyta vieta. \

Pameskime doruszka va
ži uojente in suda, ir tegul mu- 
skaitytojai teiksis nusiduotie 
su mumis in kita dali Pary
žiaus, ta paezia diena, rytme
tyje, priesz pribuvimą darbi
ninku ant kapiniu Pere Lach- 
aise.

Vos pradėjo szvist.
Esame prie ulyczios Ernes- 

tina dalyje La Oliapelle.
Priesz vazaunia doruszkine 

ant kiemo vieno namo stovin- 
czia sziezion, dažiuretojas ark
liu, vardu Franis, tarnaujentis 
'pas Rutilą Bienet, valo, gali 
karietas, kurios sugryžo isz 
naktiniu važiavimu, o darbas 
jam labai sunkiai eina, nes 
purvai visur priszale, ba buvo 
suemes szaltis nuo vidur nak
ties. Prie szviesos žibintes, pa
kabintos ant stulpo, tarnais1 lig 
pusei savo darbo buvo padaręs 
nuskuto purvus, nuvalė sėdy
nes ir instume kėlės karietas 
in vazaunia, szale aklinyczios.

Da buvo pasilikia tris karie
tos nuvalyt. Viena isz ju pri
stūmė prie stulpo sn žibinte ir 
atidarė dureles kad isztraukt 
deki, kurio nerado ant pirmga- 
lines sėdynės del važnycziaus, 
kad niekad to nebuvo ba kož- 
nąs važnyczianuvedes arklius 
in arklinyczia, privalo iszimtie 
deki, tankiai purvyną nuo ko
jų ir padėt ant pirmgalinio sos
to del iszdžiovimo. Atidaręs

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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ŽiniosVietines
- — Už keliolika dienu turė

sime Rugsėjo (Sept.) menesi.

— Seredoj (pripuola Szv. 
Zeferino, o Tautiszka Vardine: 
Gailutis. Ir ta diena: 1920 me
tuose Amerikoje moterims 'bu
vo duota teise balsuoti, vetuo
ti; 1934m., Hitleris pareikalau
ja, kad 'butu sugražinta Saar 
apylinkes miestai Vokiecziams 
ir pareikalauja, kad taika 'bu
tu sudaryta su Prancūzija; 
1873m., pirmas vaiku darželis 
vieszose mokyklose buvo ati.- 
darj tas in St. Louis, Missouri.

— Ketverge pripuola Szv. 
Juozapo Kalasanczio, o Tau
tiszka Vardine: Vizgirdas. 
Taipgi ta diena: 1928 metuose, 
Kellog-Briancl taikos sutartis 
buvo sudaryta Paryžiuje, dau
giausia darbo ir 'prakaito del 
šzitos sutarties padėjo Ameri
kos Sekretorius Frank B. Kel- 
log. Szitas sutartis pasmerkė 
kara. O Rusija buvo pirmuti
ne isz szeszios deszimts trijų 
tautu ant tos sutarties pasira- 
szyti; 1838m., Bostono (Mass.) 
mokyklos pirmąjį syki pasi
samdė muzikos mokytoja del 
vieszuju mokyklų ;1946ni., Ru
sija susikirto su Australija Pa
ryžiaus Konferencijoje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Augustino, o Tautiszka Vardi
ne: Liūtas. Ir ta diena: 1833 
metuose, Anglijos valdžia pa
naikino vergija; 1565m., Ispa
nai priplaukė prie St. Augusti
ne miesto uosta, Floridoje. St. 
Augustine miestas slėniausias 
Amerikoje, ežia teipgi randasi 
seniausia Kataliku bažnyczia 
Amerikoje. Ispanai d a v e 
szventuju vardus miestams ir 
už tai mes sziandieii Ameriko
je, ne-katalikiszkame kraszte 
turime tiek daug miestu su 
šžventuju vardais; 1749 m., gi
mė Johanu olfgang von 
Goethe, Vokietijos raszytojas 
ir dramaturgas, jis parasze 
veikalą, kuris yra ir drama ir 
epera, pavadintas “Daktaras 
Faustas’’, kuris yra laibai pa
našaus in musu, mums žinoma 
toki veikalą pavadinta “Ponas 
Tvardauskas! ’ ’

Frackville, Pa. — Ana rvta, 
apie szeszta valanda, trys au
tomobiliai susikūlė ant viestz- 
kelio arti Frackvilles iszkados 
padaryta ant $450. Automobi
liai prigulėjo prie Floyd Calla
way, nuo 128 So. Third uly., 
isz miesto; Victor J. Samko- 
vitz 17 metu amžiaus, nuo 9 
So. Mahanoy avė., isz miesto 
ir William Kurtz, nuo 129 
Schuylkill avė., Shenandoah 
Heights. Policija tyrinėja ne
laime.

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

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

Per paczta, 35 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

BUVĘS 
LAISZKANESZIS 

SUARESZTUOTAS
PHILADELPHIA, PA. —
Trisdeszimts metu amžiaus 

buvęs laiszkaneszis, pacztorius 
Henry L. Hayward, buvo su
aresztuotas už vagyste.

Kai jis paczta nesziodavo, 
jis pasivogdavo daug laiszku 
isz valdžios, kuriuose jis žino
jo yra valdžios ar armijos cze- 
kiai. Dauguma szitu czekiu 
būdavo kareiviu ar darbininku 
žmonoms ar naszlems. Bet tas 
laiszkaneszis tuos czekius la
bai lengvai iszmainydavo szto- 
ruose, buezemese ar saliuniuo- 
fe, pasiaiszkindamas kad jo 
žmona nesveikoja ir negali pa
ti ateiti.

Isz viso jis buvo pasivogęs 
tris tukstanezius ir septynios 
deszimts du doleriu. Jis buvo 
padėtas ant dvieju tukstaneziu 
doleriu kaucijos.

Policijantai ji susekė, kai 
žmones pradėjo reikalauti tu 
pinigu, ir sakyti kad jie tu 
czekiu negavo. Kai tie iszmai- 
nyti czekiai pasiekė Vaszing- 
tona, tenai buvo tuojaus su
sekta kad jie yra-palszyvai pa- 
siraszyti. Paskui policijantai 
tuojaus pradėjo sekti isz kur 
tie czekiai atėjo. Jie tuojaus 
suseke kad beveik visi tie cze
kiai pareina isz tos apylinkes, 
kur szitas laiszkaneszis pacz
ta neszioja. Taip jis buvo su
sektas ir suaresztuotas.

Jis pasiaiszkino kad jam tu 
pinigu reikėjo, nes jo žmona 
serga.

Kapelionas užejes pas ka
lini, kalėjime: “Ar tavo 
draugas kada nors tave at
eina ežia atlankyti?”

Kalinys: “Ne, visi ežia su 
manim. ’ ’

Pirkie U. S. Bonus
“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.

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
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PATAIKĖ MASKVAI
KUR SKAUDA

Irane Komunistams
Nepasiseke; Amerika

Kalta A
MASKVA, RUSIJA. — Jau 

dabar ima paaiszketi, kad Ira

no žmones kaip tik laiku nu
vertė Diktatorių Mossadegh 
nuo savo sosto, pirm negu tas 
krasztas butu patekės po Rusi
jos nagaika.

Komunistu laikrasztis ‘Pra
vda’ baisiai k liauja ir aszaras 
lieja — ežia vėl Amerikiecziai, 
tie nevidonai, kalti. Kai “Pra
vda” ima Lozorių giedoti, tai 
aiszku, kad kas nors nepasise- 

t

ke. Matyti kad viskas buvo 
prirengta Komunistams užim
ti Irano kraszta, nes tas pase
nės Mossadegh jiems buvo tik 
tarnas.

Kelios sanvaites priesz szi- ' 
ta Rusijai ne’emta atsitikima 
Irano kraszte, Sovietai buvo j 
paleidę visa savo propaganda 
parodyti kokie geri susiedai 
jie yra. Komisija buvo sudary
ta pasitarti kas’ink rubežiu ir 
pramones. Komunistiszka Tu- 
deh partija vis daugiau ir dau
giau intekmes turėjo ant to se
nelio, Mossadegh. Komunistai 
buvo ji intikine kad Sovietai 
gali labai gerai užimti Anglu 
vieta ir visa to kraszto aliejaus 
bizni dar geriau vesti.

Bet viskas pairo, ir Maskva 
kaip su szlapia mazgote per 
snuki. Mossadegh yra kalinys 
ir laukia teismo. Karalius 
Shah gryžo isz tremties. Ir, 
nors laikinai Major Generolas 
Fazollah Zahedi, naujas Pre
mjeras valdžioje. O ant szito 
Premiero galvos buvo uždėta 
kaucija.

Tai visai nedyvai kad dabar 
“Pravda” spiegte spiegia: 

-“Amerikos agentai szita suo
kalbi iszperejo! Amerika pri
statė pinigus szitam sukilimui, 
Amerika pasiuntė Brigados 
Generolą H. Norman Schwarz
kopf, buvusi New Jersey po
licijos virszininka, in Irana vi
sa ta sukilimą sudaryti ir ves
ti!”

Kai Sovietai tiek daug tokiu 
suokalbiu yra sudarė, kai 
jiems tiek sykiu taip gerai pa
sisekė kitas valdžias paimti ar 
nuversti, tai mums butu kuo
mi pasidžiaugti ir pasididžiuo
ti, kad nors syki mes jiems už
bėgome. už akiu ir j u valdžia 
nuverteme.

Bet teisybe prisipažinus, 
nieko panaszaus tenai nebuvo, 
ir mes jau ne tokie gudrus, 
kad būtame galeje jiems už 
akiu užbėgti. Kas tenai isz tik
rųjų atsitiko tai kad paties 
Iran kraszto žmonėms jau ligi 
gyvo kaulo insipyko ta Komu- 
nistiszka valdžia, ir kad jie 
patys sukilo ir su savo armijos 
yagelba tuos Komunistus isz- 
gainiojo.

Aiszkiausias priparodini- 
mas kad Maskva szito kraszto 
norėjo yra isz to kad ji dabar 
taip baisiai pyksta ir taip gar
siai bliauja.

IRANO PREMJERAS
SUIMTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Naujja, kariszka valdžia Ge
nerolo Fazollah Zahedi dabar 
buvusi Premjera kaltina 
kraszto iszdavima ir kad jis 
norėjo neteisetina valdžia in
vest!.

Karalius Shah yra insakes 
savo naujam Premierui Zahe
di, kad jis gerai apsaugotu 
Mossadeh’o gyvastį. Buvęs 
Premjeras dabar bus kariszko 
teismo teisiamas.

Fats Karalius skubinosi su- 
gryžti isz Rymos in savo krasz
ta. Jo žmona karaliene, su sa 
vo sesere Karalaite Ashraf pa
siliks dar Rymoje, isz kur pa
skui dar važiuos in Szveicari- 
ja.

Sugautas, buvęs Premier as 
Mossadegh, suvirsz asztuonios 
deszimts metu senelis, iszbales 
ir iszsigandes buvo nuvestas 
pas nauja Prem. Zahedi, kuris 
ji mandagiai priėmė, ir sulyg 
Irano kraszto paproeziu jis pa 
sveikino: ‘ ‘ Ramybe Jums! ’ 
Senelis panasziai atsake. Jam 
buvo parūpinti tinkami kam 
bariai, kur jis apsigyvens po 
sargybe iki bus nustatytas lai
kas jo teismui.

Buvęs Prem. Mossodegh su
ardė visa savo kraszto tvarka, 
suparalyžiavo visa pramone ir 
vien tik varga ir skurdą save 
žmonėms atnesze. Jis baisiai 
neapkentė Anglijos ir Ameri
kos. Jis didžiausia skriauda 
savo krasztui ir savo žmonėms 
padare, kai jis iszvijo Anglijos 
žinovus, biznierius .ir inžiner- 
ius, kurie vede visa aliejaus 
bizni, isz kurio visi tame 
krazte gyvena.

Iszvijes Anglijos moksliu
osius ir pasisavinęs Anglijos 
milijonus doleriu, Mossadegh 
negalėjo to aliejaus biznio ves 
ti. Be Anglijos žmonių ir be 
Anglijos pinigu tie aliejam 
szuliniai buvo niekam verti 
Ir žmones badavo.

Kai tik žinios pasklido kač 
tas senis su savo valdžia yra 
paszalintas, tai ta paezia diena 
aliejaus bonai ir stockai pra 
dėjo kaip ant mielių kilti ir pi
nigai isz Anglijos vėl pradėjo 
plaukti in ta kraszta.

Tikimasi kad nauja valdžia 
daug palankiau žiūrės in Va 
karu krasztus, kurie tam 
krasztui daug gali padėti 
Nors bent tiek galima tikėtis: 
Komunistams tenai dabar 
vietos jau nebus!

UZDEGE FABRIKĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laisnius. Ir, už keliu dienu po 
to gaisro jis buvo nusipirkęs 
sziu metu brangu “Lincoln 
Capri “ automobiliu, už kuri 
jis grynais pinigais buvo užsi
mokėjęs septynis tukstanezius 
ir devynis szimtus doleriu.

Kai poliejiantai tiek dažfrio- 
jo, tai jie jau kiekviena jo 
žingsni seko. Jie tuojaus da- 
žinojo kad jis buvo nusipirkęs 
szeszis naujus siutus už penkis 
szimtus doleriu, buvo padejes 
ant rankos tūkstanti du szim- 
tu doleriu del naujo namo in 
Germantown, tūkstanti dole
riu buvo pasidėjęs in banka, 
buvo nusipirkęs paveikslams 
traukti maszinele už szimta 
dvideszimts penkis dolerius, 
apsidraudęs savo automobiliu 
ir užsimokejes už ta apdrauda 
keturis szimtus septynios de
szimts penkis dolerius, beveik 
kas sanvaite važinėjo in New 
York, kur jis su savo nuotaka 
apsistodavo in brangiausius 
vieszbuczius. ' Jis buvo savo 
tėvui davės penkis tukstan
ezius doleriu jam palaikyti.

Policijantai ji sueziupo. Jo ti ir dvideszimts buvo sukolie- 
motina Isabelle sako kad ji czyti.
nieko apie tai nežinojo. Jo te- ! Szitas to straipsnio raszyto- 
vas kuris turėjo tuos penkis jas pataria tris atsargos intai- 
tukstanezius doleriu, sako kad 
jo sūnūs buvo jam pasiaiszki- 
nes kad jis tuos pinigus buvo 
laimėjęs ant arkliuku.

symus ar patarimus; kurie 
daug gyvaseziu sutaupintu to- i 
kiose nelaimėse:

j 1—Geresnes durys ir gėrės- j

Anglijos Gražuoles

Sztai Anglijos trys gra
žuoles, iszrinktos del savo 
grožio Londone, kai Anglai 
norėjo iszrinkti savo Gra
žuole, kuri ju kraszta atsto- 
vaue, per gražuoliu rungty
nes, iszrinkti visos Eurojps 
gražuole.

Už Geležines Uždangos
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nariai, 
srieziu 
‘Lietu- 
kalbe-

jie kalba Klaipėdos Jachtklu- 
o vardu, nes yra jo 

Taip ir daugeli kitu 
Kacapai atstovauja 
ziszkajai Klaipėdai“, 
iami jos vardu. “Tev. Balso“ 
Nr. 4, 53 skelbiama, kad ‘Klai
peda, amžinai Lietuvos,“ vie
nok ir joje visur investa užim- 
antu prievarta primesta veiki
mą; visur investi Kolchozai.

Tebevilioja
Tremtinius

Nors, be vieno kito, niekas 
isz tremtiniu negryžta namo, 
vienok “Tev. Balsas.“ ir to
lau juos vilioja gražiausiais 
pažadais. Szneketi ir raszyti 
“savo pareiszkimus“, tikrai 
MVD ar partijos pareigunu j u 
vardu paruosztus, vereziami 
net priesz trijų ar daugiau me
tu pasuke isz kai kuriu Vak. 
Europos krasztu atgal in Ru
sija., kaip pvz. isz Anglijos 
parvykęs Vyt. Navickas kei
kia Anglu ir Danu gyvenimą. 
Isz Ha nau parvykęs A. Kiau- 
szas paskutiniais žodžiais der
gia ats. kap. Juszka, pulk. Li- 
ormana ir buvusius Belgijoje 
inž. K. Krulika ir agr. Liszku.

DIRŽAI
DRAIVERIAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

arklys jau lekia be jokiotas 
vairavimo. Taip neseniai atsi
tiko kai autobuso draiverys 
buvo isztrenktas isz savo sėdy
nės. Jo autobusas nesustojo kol 
asztuoni žmones buvo užmusz-

Szitos gražuoles yra (po 
kairei) dvideszimts metu 
amžiaus Brenda Mee, kuri 
laimėjo pirmąją vieta; vi
duryje, Marlene Dee, antra 
vieta, ir Lillcmor Knudsen 
laimėjo treczia vieta.

nes spynos ant automobPiu 
duriu, kad jas butu galima tik 
su ranka atrakyti ir atidaryti.

2— Geresnes automobilyje 
sėdynes su stipresniais szriu- 
bais, kad jos liktųsi vietoje, 
kai automobilius staiga ir 
greitai sustoja ar in ka atsimu- 
sza.

3— Szitas treczias patarimas 
jau keletą kartu buvo ir kitu 
iszreiksztas, bet dauguma tik 
pasijuokia isz jo ir sako kad 
niekas taip nesutiktu automo
bilyje važiuoti. Tai yra kad vi
si automobiliai turėtu tam tik
rus diržus intaisytus sėdynėse. 
Draiverys ir visi kurie automo
bilyje važiuoja, užsisegtu szi- 
tus diržus aplink savo 
nius.

Dauguma draiveriu 
j nokdami sako: “Asz 
kaip vairuoti automobila; man 
tokiu apsaugos intaisu nerei
kia.“ Bet tokis draiverys pa- 
mirszta, kad nelaime ant viesz- 
kclio pareina ne nuo jo vieno, 
bet kad kitas gali ji invclti in 

I mirtinga nelaime. Jis gali sau
giai ir isz loto važiuoti, kai 
koks durnius in ji duos, ir tada 
abiem kaput.

Visi eroplanai tokius diržus 
turi. Visi žmones kurie važiuo
ja eroplanais turi tuos diržus 
užsisegti kai eroplanas 
kilti nuo žemes ir kai jis 
nusileisti.

*

Eronlanu kompanijos 
'isztyrusios kad daug žmonių 
žūsta kai eroplanas nukrinta 
ar susimusza, kai jie to trenks
mo yra metame pirmyn. Daž
nai net ir tie diržai nutrūksta. 
Dabar eroplanu kompanijos 
rengia taip intaisyti savo ero
planu sėdynės, kad visi važiuo
tu atbulai, ir kad sėdynių už
pakalinis ramstis butu augsz- 
cziau galvos. Tada, jeigu ero
planas ir trenktu in žeme tai 
minksztos sėdynės ramstis 
daug padėtu iszgelbeti žmonių 
peczius, sprandus ir galvas.

Gal automobilyje mes neva
žiuosime atbulai, bet nebutu 
pro szali pagalvoti apie tokius 

lieme-

nusi- 
moku

ima 
ima

yra

atsargos diržus. Tokis diržas 
abai greitai galėtu būti skir
tumas tarp mirti ir gyvastį.

MUSU 
SKAITYTOJAMS

Viskas taip pasziėliszkai 
brangsta, tavoras, popierą; ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydąmi aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti. •/

‘ ‘ Saules ’ ’ rcdakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule“ ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bUs 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules“ redak
cija labai gražiai praszo 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 užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule“*kad ir per 
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 instei- 
ge taip vadinama ‘ ‘ Popieros 
Fonda,’*’ in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdziai ir 
vieszai padėkotume tokieihs 
geriems musu laikraszczio re- 
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 liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

^Pirkie U. S. Bonus!

SKAITYKIT 
r-“SAULE”'^S3J
PLATINKIT!


