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Isz Amerikos
ROOSEVELTIENES 
PROTAS SUSIMAI- 
SZES; JAI GAILA 

KOMUNISTU
WASHINGTON, D. C. — 

Kas nors turėtu patarti Poniai 
Rooseveltienei biski daugiau 
pasiklausyti ir pasiskaityti ir 
daug mažiau raszyti ir plepėti. 
Bet tai gal jau moteriszkas 
būdas plepėti ir niekus zauny
ti.

Szita labai gerbiama Prezi
dento Roosevelto naszle, per 
savo straipsnius “My Day’’, 
(Mano Diena) sako kad Z/ne- 
rikiecziai taip pasitiki ant bu
vusiu Komunistu kurie mu ns 
žinias apie kitus KomunLtus 
inteikia. Ji sako kad ant tokiu 
buvusiu Komunistu n įgalima 
per daug pasitikėti. Ji si’ro 
kad gaila kad musu FBI poli
cija taip pasitiki ant tokiu 
žmonių kaip Budenz ir Laut-. 
nėr, kurie beveik viską žino 
apie Komunizmą ir apie Ko- I 
munistus.

Ponia Rooseveltiene teipgi 
stengėsi iszteisinti tuos dva-! 
sisskius, kurie buvo pasirasze 
ant praszymo dovanoti tiems 
musu kraszto iszdavikams, Ro
senbergs. Ji sako kad tie dva 
siszkiai tik už tai pasirasze kad 
jie yra prieszingi mirties baus
mei. Ar ji kada kur nors mate 
tu dvasiszkiu vardus ant pa- 
naszaus paraszo del kurio kito 
prasiikaltelio, kaip žmogžu
džio ar kitu?

• Mes per daug skaitėme ir ra- 
szeme apie musu vaikus, karei
vius, kurie savo galvas padėjo 
už szita kraszta, kad dabar ga-: 
lėtume klausytis tokios bobos 
vepsojimu. Komunistas Ame
rikoje yra blogas žmogus, ir 
gana.

i* • . ■

Gaila kad tokia intakinga 
moteriszke, kurios straipsnius 
tiek daug žmonių skaito ir jai 
intiki, dabar taip užstoja už 
Komunistus.

Ponia Rooseveltiene gerai 
žino kad musu FBI policija ne , 
vien’ ant tu buvusiu Komunistu 
pasitiki, bet kad ta musu poli
cija daug daugiau szaltiniu tu
ri. Tai kodėl ji savo skaityto- | 
jams taip nepasako?

O jei Poniai Rooseveltienei 
nepatinka kad FBI policija sa
vo žinias apie Komunistus 
gauna isz buvusiu Komunistu, 
tai kodėl ji pati dabar neatsi- 
stoja ir nepasako apie tuos 
Komunistus? Juk kai ji buvo 
szeimininke Baltuosiuose na
muose, kaipo Prez. Franklin D. 
Rooseveleto žmona ir pirmoji 
Ponia Amerikoje, ji devynias 
galybes Komunistu tenai vai- 
szino. Tegu ji juos dabar tik 
iszvardina, ir FBI policijai ne
reikės kitur žinių jieszkoti. Per 
dvideszimts metu Komunistai, 
raudoni ir rausvi svecziai 
Vaszingtone buvo vaiszinami. 
Ir jie ten svecziavosi už tai

Kariszka Paroda Prancūzijoje

Prancūzai surengė karisz
ka paroda in Rennes, kur ju 
karo sztabas parode savo di
dingas kariszkas tankas. Ar
mija buvo sudarius manev

kad Ponia Rooseveltiene buvo 
juos pasikvietusi.

Ponia Rooseveltiene ne to
kios trumpos atminties kad ji 
dabar negali atsiminti kai ne 
karta WPA mitingai buvo ati
daryti su Komunistu “Inter
nationale’’ hymnu. Mes jai tik 
kelis vardus paminėti norėtu
me, kad ji geriau atsimintu: 
Henry Wallace, Harry Hop
kins, Sidney Hillman, Alger 
Hiss. Jeigu ji norėtu, bet kuris 
laikrasztininkas jai visa lita
nija tokiu jos svecziu iszbir- 
bentu. Kodėl ji apie tokius sa
vo anų dienu draugus ir ger
biamus sveczius dabar neraszo 
savo straipsniuose?

Jai nepatinka kad Senato
rius Joseph McCarthy su savo 
komisija dabar tokius jos 
draugus perstato visiems Ame- 
rikiecziams ir paaiszkina kaip 
ir kokie garbingi jie isz tikro 
yra. Ponia Rooseveltiene daug 
daugiau žino apie Komunistus 
negu Senatorius McCarthy bet 
ji tyli. Butu visiems in sveika
ta jeigu ji visai nutiltu ir kitus 
nekritikuotu.

VICEPREZIDEN
TAS APIE KORĖJA

Sako Trumanas Gerai
Padare Korėjoje

ST. LOUIS, MO. — Vice- 
Prezidentas Richard Nixon, 
kalbėdamas in St. Louis mies
to legijonierius, davė labai ge
ra patarima, kai jis vieszai pa- 
reiszke, kad buvęs Prezidentas 
Harry Trumanas gerai ir pro
tingai padare kai jis nutarė 
siusti musu kareivius Pietų 
Koriecziams in pagelba.

Tarp kita ko Vice-Preziden- 
tas Nixonas pasakė:

“Nežiūrint visu gineziu ir 
nesusipratimo kaslink szito 
karo tvarkos, kaip jis turėjo 
būti vedamas ir kaip tikrumo
je jis buvo vedamas, mes turi
me prisipažinti kad nusistaty
mas stoti in ta kara buvo rei

ras, pratimus atskiroms ar
mijos dalims, kad parodžius 
Prancūzijos kariszkas jie- 
gas. *

o o o

kalingas ir tikslus. Jiis buvo 
tikslus už tai kad reikėjo Ko
munistams kelia pastoti.

“Ir,“ pridūrė Vice-Prezi- 
dentas Nixonas, “nors man te
ko daug kartu nesutikti su bu
vusiu Amerikos Prezidentu 
Trumanu ant kai kuriu klausi
mu, Prezidentas Trumanas ge
rai padare, kai jis nutarė insi- 
kiszti in Korėjos klausima.“

Vice-Prezidentas Nixonas 
teipgi legijonieriams pasakė 
kad musu kraszto kariszka jie- 
ga niekados negabi būti susilp
ninta, bet jis teipgi perspėjo 
kad turi būti ir galas ir krasz- 
tas iszlaidu ant tokio apsigink
lavimo, nes galima viisa krasz
to pramone pakirsti jeigu per 
daug pinigu bus iszleidžiama 
kariszkiems apsaugos tiks
lams.

\ 
I

PASKUTINE 
KELIONE

“Motinėlė, Nereiks 
Tau Vargti”

YADKINVILLE, N. C. — 
Kai Saržentas Kenneth Hem- 
ric pargryžo in Yadkinville 
miesteli, kur randasi apie pus- 
asztunto szimto gyventoju, po 
trisdeszimts dvieju menesiu 
nelaisvės Korėjoje, jo motina 
paklausė ka jis dabar ketina 
daryti?

“Motinėlė,“ jis atsake, “ka 
asz darysiu ta, bet jau tau, mo
tinėlė, nebereikes vargti ar rū
pintis.“

• Jis dabar buvo bagotas nes 
jam priklausė daug pinigu isz 
vaisko. Jis iszejo, nusipirko 
gražu “Mercury” automobiliu 
už tris tukstanezius tris szim- 
tus septynios deszimts doleriu. 
Pasiėmė su savimi savo dranga 
kareivi Locksley, kuris teipgi 
buvo Komunistu nelaisvėje per 
trisdeszimts keturis menesius, 
ir per tris dienas jiedu iszvaži- 
nejo asztuonis szimtus myliu 
Yadkin apygardos apylinkėje, 
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LOSZIKE LIPSZMAI SZIRDIES
PASITEISINA

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Kai buvo vieszai paskelbta, 
kad garsi, raudonplauke, tele
vizijos artiste, Lucille Ball, bu
vo užsiregistravus, insiraszius 
in Komunistu partija, septy
niolika metu atgal, ji labai 
lipszniai iszsiteisino, pasiaisz- 
kindama, kad jos tėvukas ja 
privertė taip daryti.

Beveik visi laikrasztininkai 
jai intikejo ir jai dovanojo, 
nes ji “daug, daug, daug gra- 
r-4 ’ ’ 21.

Kai kurie laikrasztininkai 
net ir Lozorių giedojo, kad to
kia graži ir gera mergaite bu
vo taip savo tėvuku kamuoja
ma.

Dar kiti laikrasztininkai, ro
dos net ir Szventa Raszta pa- 
nauduoja, sakydami: “Tas ku
ris yra be nuodėmės, tegu pir
mutinis meta akmeni in szita 
gražia ir nekalta moteriszke!“

Sunku mums su tokiais laik- 
rasztininkais sutikti.

Ponia Bali, kuri tiek daug 
žmonių per televizija žavina su 
savo juokais ir szposais in 
“Asz Myliu Luce”, gal tikrai 
yra graži raudonplauke, bet ji 
nėra jau tokia nekalta.

Septyniolika metu atgal ji 
buvo dvideszimts keturiu me
tu amžiaus. Tai reiszkia jau 
pilno proto. Jos pasiteisinimas 
kad ja jos tėvukas privertė 
prisiraszyti prie Komunistu 
partijos, tikrai vaikiszkas ir 
juokingas.

Kai szita raudonplauke pa
garsėjo ant televizijos ji parū
pino ir savo tam tėvukui dar
bą. Tas jos tėvukas, už keliu 
menesiu visus tos kompanijos 
darbininkus subuntavojo ir 
straikas paskelbė.

Tai, brace, nepaprastas dar
bas tokiam tėvukui, kuris szir- 
dies liga sirgo, kaip jo raudon
plauke anūke laikrasztinin- 
kams lepszniai aiszkino.

Septyniolika metu atgal, kai 
ji prisirasze prie Komunistu 
partijos, tie Komunistai be
veik valde losziku miestą, Hol
lywood.

Daug geru losziku neteko 
darbo, likos praszalinti už tai 
kad jie pasi’iko isztikimi savo 
krasztu ir nesutiko prisiraszy- 
ti prie Komunistu partijos. Ta 
raudonplauke nebuvo ju tarpe. 
Kai kita darbo jieszkojo ir net 
badavo szitos raudonplaukes 
žvaigžde vis augszcziau ir aug- 
szcziau kilo, nes ji buvo, kaip 
jos plaukai —raudona.

O jeigu jau mes ir intikesime 
kad septyniolika metu atgal ji 
bvo jauna, biedna ir durna ir 
kad ji tada tikrai bijojo savo ‘ 
tėvuko. Jeigu mes in visa tai 
intikesime, mes vis norime ži
noti: kodėl ji pati neprisipaži- , 
no savo ta raudona nuodėmė 
ar klaida kai Amerikos Augsz- 
cziausias Teismas, Amerikos 
Kongresas ir Amerikos Sena
tas jieszkojo tokiu Komunistu 
partijos nariu ar rėmėju?
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Laidotuves Per 

Liuduos

Vedybos Linksmesnes
ROCKWOOD, PA. — Karei, 

vio Alton B. Sterner lavonas 
buvo parvesztas namo, in 
Rockwood, Pa. Jis buvo už- 
musztas Korėjoje Birželio me
nesyje.

Žuvusi kareivi palydėjo isz 
Korėjos jo artimas draugas, 
dvideszimts penkių metu am
žiaus Saržentas Ira Frank 
Green. Jiedu labai gerai buvo 
susipažinę, ir Saržentas net ra- 
szydavo laiszkus savo draugo 
žmonai devyniolikos metu am
žiaus Almai.

Atvažiavęs Saržentas su sa
vo draugo grabu, tuojaus pa- 

i prasze jo naszles Almos už jo 
iszteketi. Keliu menesiu na
szle tuojaus sutiko.

Už dvieju dienu kai grabas 
buvo atvesztas in naszles na
mus, ji nusiskubino su tuo Sar- 
žentu in Cumberland, Mary
land ir apsiženijo. Tai buvo 
dvi dienos priesz jos vyro lai
dotuves.

Visi to miestelio žmones bai
siai pasipiktino, bet Armijos 
Sztabas prisipažino kad nėra 
jokiu instatymu priesz toki to 
saržento pasielgimą.

O buvusi naszle Alma, pasi- 
aiszkino: “Mano szirdis labai 
silpna, ir už tai asz negalėjau 
tose laidotuvėse dalyvauti.“

-----------o-----------
Butkus sako kad jo brolis 

raszo jam isz Lietuvos ir 
džiaugiasi. Jo draugas nu
stebo: “Ka? Džiaugiasi kad 
jis dabar gyvena Lietuvo
je?“

“Ne“, Butkus paaiszkino, 
“džiaugiasi kad jis dar gy
vas.“

Karalaitis Susitinka Su Kolegistemis

Japonijos Karalaitis, Aki- 
hito, atsilankęs in William 
and Mary kolegija, in Will
iamsburg, Virginia, susitiko 
su tos kolegijos studentėmis, 
kuriu tarpe buvo ir szitos 
dvi gražios kolegistes; Mar
got Rand isz La Jolla, Cali

SOVIETAI NUSZOVE 
LENKA LAKUNA

Lakūnas Bego Su
MIG Kropianti

BERLYNAS, VOK. — 
Trys Sovietu MIG kariszki 
eroplanai pasivijo Lenka lakū
ną, kuris skrido su kitu MIG 
eroplanu, norėdamas pabėgti 
nuo Komunistu. Jis buvo nu- 
szautas virsz Pabaltijos juru.

Sulyg gautu žinių, tas Len
kas lakūnas stengiesi pabėgti 
szio menesio trylikta diena. Jis 
buvo jau virsz Peenemuende 
stoties ant Pabaltijos kranto, 
kai trys Sovietu MIG lakūnai 
ji užtiko ir nuszove. Jo eropla- 
nas nukrito ir susprogo.

Raportai isz Vakaru Vokie
tijos sako kad Sovietai dabar 
labai sergsti ir seka visus Len
ku lakūnus ir eroplanus, kaip 
ir szita seke. Szitie trys Sovie
tu eroplanai pasirodė isz Greif
swald, kur randasi Sovietu ae
rodromas.

Sovietai dabar sargyba pa
dvigubino, kai dar du Lenkai 
lakūnai paspruko ir pabėgo in 
Vakarus.

Jeigu szitam Lenkui butu 
! pasisekė pabėgt, jis butu buvęs 
szesztas tokis lakūnas pabėgti 
isz Komunistiszkos Lenkijos 
per pastaruosius kelis mene
sius.

AR BERIA PABĖGO?

Km Sovietu Lavrenty 
Beria Randasi?

NEW YORK, N. Y. — Viso
kie gandai dabar eina, kaip bo
bų pletkai apie ta dingusi So
vietu Intelegencijos ir Slaptos 

I Policijos vada Beria. Gandai 
ateina kad jam pasisekė isz- 
prukti isz Sovietu Rusijos ir 
kad jis dabar randasi kuriame 
svetimame kraszte ir nori su 
Amerikos Senato Komisija pa
sitari apie apsigyvenimą Ame
rikoje.

Nors labai mažai žinių mes 
apie ta Beria nebeturime, bet 
mes sakytuma kad ežia tik bo
bų pasakos, kad neikrislelio 
tiesos ežia nėra.

Beria ne toks durnas. Jis 
gerai žino, kad jeigu jam butu 
nors szeszelis vilties pabėgti, 
tai jis turėtu taip daryti slap
tomis, po svetimu vardu, ir po 
svetima iszvaizda. Ir jis butu 
paskutinis garsintis kad jis pa
bėgo.

Nepamirszkime kad Beria 
turi prieszu ne tik Rusijoje, 
bet ir beveik visuose kituose 
krasztuose. Atsiminkime kad 
jis labai daug buvo prisidejes

1 prie Trockio nugalabinimo.
Beria niekados nesigarsino, 

.viską dare slaptomis. Net ir 
Sovietu Amabasadas retai ka
da žinojo, kai Beria rengia ka 
ners nugalabinti.

Jeigu Beria tikrai pabėgo, 
tai jis yra kur nors dideliame 
mieste, tarp tukstaneziu žmo
nių pasislepes, varda permai
nęs ir iszvaizda pasikeitęs, kur 
niekas jo neužtemytu.

Jis nei savo motinai nepasi
tikėtu. Jis gerai žinojo kad 
Stalino slapta policija buvo in- 
lindus in jo policija. Jeigu jis 
ir butu stengęsis pabėgti, jis 
butu turės ant daug savo agen
tu pasitikėti, o jis jokiu budu 
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fornia, po kairei ir June Ri
chard, isz Long Island, New 
York.

Karalaitis Akihito važinė
ja po musu kraszta, ir sten
giasi su musu žmonėmis ir 
su musu paproeziais geriau 
susipažinti.

LENKU VYSKUPAS 
NUTEISTAS

Dvylika Metu In Kalė
jimą Už Sznipinejima

LONDON, ANGLIJA. —
Kielces Lenku Vyskupas Czes
law Kaczmarek buvo Komu- 
nistiszko Lenku teismo nuteis
tas ant dvylikos metu in kalė
jimą. Varszavos radijas pra- 
nesze. Jis buvo intartas ir pa
smerktas už sznipinejima del 
Amerikos.

Jis yra pirmutinis Vyskupas 
būti taip nuteistas Komunistu 
Lenkijoje. Trys kunigai ir vie
na vienuole buvo sykiu su tuo 
penkios deszimts keturiu metu 
amžiaus Vyskupu nuteisti.

Vienuole, Sesuo Waleria 
Niklewska buvo nuteista ant 
penkių metu in kalėjimą, bet 
jos ta bausme buvo tuojaus pa
naikinta, iszbraukta. Kunigas 
Jan Danilewicz gavo deszimts 
metu in kalėjimą, Kunigas Jo- 
zef Dombrowski gavo devynis 
metus, Kunigas Wladsylaw 
Widlak gavo szeszis metus.

Visi penki “laisvai prisipa
žino“ kad jie yra kalti, kad 
jie iszdave daug svarbiu ir 
slapty žinių in Vaszingtona ir 
Vatikana. Tos jo ‘iszpažintys’ 
labai panasziog in Sovietu teis
muose iszpažintis, kur intartas 
žmogus visados prie visko pri- 
sipažinsta.

Lenkai Komunistai ir Sovie- 
; tai sako kad Vyskupas Kacz- 
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Kas Girdėt
Chicagoje, Jerry Leverson, 

dvidesziints septynių metu am
žiaus juodukas, nigeris, buvo 
teismo nubaustas už septynios 
deszimts viena prasižengimą 
kaslink per greito važiavimo 
su automobiliu. Isz viso jis tu
rės užsimokėti penkis tukstan- 
czius doleriu. Tai gal didžiau- 
šia bausme už tokius prasikal
timus Amerikoje. Policijantai 
jo jieszkojo daugiau kaip me
ta, bet jam vis 'pasiseko pa
sprukti. Jis vis maine darbus 
ir tik trumpai gyveno kurioje 
vienoje vietoje.

" • •
Tulsa mieste, Oklahoma 

valstijoje szeszi vyrai per dvi 
valandas dirba, prakaitavo kol 
jie suardė maža namuka, ku
riame gyveno Fred Peblev, ku- 
ris sveria septynis szimtųs de
szimts svaru. Szitas trisde- 
szimts asziuoniii metu amžiaus 
storulis isz to savo namuko 
per dvylika menesiu nebuvo 
iszejes, nes jo kojos nepanesza 
jo voga. Jis buvo nuvesztas su 
troku in apygardos biednu na
mus, kur jam buvo pastatyta 
lova.

kad dabar mažiau tabako del 
'pypkių yra parduodama, negu 
pirmiau.

Tas, kuris skubinasi, retai 
greicziau darba atlieka.

Ka mos nežinome yra daug 
svarbiau negu ka, mes mislina- 
me kad mes 'žinome.

Dauguma isz mus esame per 
sunkus lengvam darbui ir per 
lengvi sunkiam darbui.

Geri vieszkeliai mums nieko 
nekasztuoja: jie patys už save 
kelis sykius užsimoka.

Amerikos Advokatas Her
bert Brownell sako: “ Daugiau 
Komunistu randasi musu dar
bininku unijose negu, kur ki
tur.’; 

• •
Reikią. 474,000 Kiniecziu 

“yuan” pinigu sudaryti viena 
Amerikoniszka doleri. Czia 
mos matome tikra priparodini- 
ma kad pinigai ne visados 
reiszkia turtą.

In Atchison, Kansas, Ponia 
Anna B. Hičkey, savo paskuti
niame testamente paliko pus
antro tukstanezio doleriu savo 
susietkai, Poniai Bertha Bar
rett, kad ji gerai prižiuretu jos 
maža szunyti.

Tszrodo kad dabar jau sau
gios vietos niekur nerasime. 
Seneca mieste, Nebraska vals
tijoje, vienas žmogus sau va
žiavo vieszkeliu, kai eroplanas 
nusileisdamas davė in jo auto- 
mobiliaus užpakali.

Ana Ineta, Amerikiecziai ir 
Amerikietes surukę 397,000,- 
000,000 cigaretu ir 6,000,000,- 
000 cigaru. Iszrodo kad pypko- 
riu dabar, mažiau randasi, nes 
tabako kompanijos pranesza

Price $2.30 Sl‘" pol"‘ “rl‘-
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Mokyti žmones tampa moky
tesni kai jie eina senyn, bet 
nemokytas lieka tokiu. Nulis 
prie nulio duoda tik nuli.

'Jaunas vaikaą teisinasi kad 
anas ji pralenkė už tai kad jis 
yra už ji senesnis. Suaugės 
žmogus teisinasi kad anas ji 
pralenkė už tai kad jis už ji 
yra jaunesnis.

Leisti sunu ar dukrele in 
augsztesni mokslą, in kolegija 
dabar del keturiu metu kasz- 
tuoja apie septynis tukstan- 
czius doleriu. Tai reiszkia du 
sykiu daugiau negu deszimts 
metu atgal.

Mainose daug mokyklų da
bar užsidaro. Nora gana moki
niu, nes jaunos poreles iszva- 
■žiuoja iii didesnius miestus, o 
tik seniai pasilieka.

Miestuose per daug mokiniu 
bot negana mokytoju. Moky
tojai meta ta nedėkinga moky
tojavimo darba ir eina dirbti 
in fabrikus.

Džianatoris, kuris isz<zluoja 
mokyklos kambarius dažnai 
gauna daugiau mokėti negu 
profesorius.

Pypkes Durnai
'' "     ——————

Ruduo Ir Žiema

Slenka dienos, grože nyksta, 
Perversme ant žemes vyksta: 
Drėgmė, purvas laukuose, 
Baigias gėlės daržuose. 
Mikszo lapai rausta-byra, 
Szakos plikos; tarszka, styra 
Sziaurys drasko medelius, 
Iszbaugina žvėrelius.
Būriai paukszcziu ir

• paukszteliu 
Svetur skrenda isz miszkeliu, 
Tik palieka vanagai, 
Žvirbliai, kuosos ir varnai. 
Dar apuokas ir peleda, 
Kurie gyvus daigtus ėda, 
Lyg paklydėliai tamsos 
Czia per žiema tik riogsos. 
Ir menulis sidabrinis, 
Nakties sargas pirmutinis, 
Skėsta szarmu ukuose, 
Debesėliu bangose.

Droblys drimba, lytus pila, 
Niurkti, tamsi rudens byla 
Szaltis traszka per naktis, 
Žvaigždes slepia uždangtis. 
Vejas dūksta, girios ūžia, 
Baugiu siela ir szirduže. 
Nemyliu rudens laiku 
Liūdna, ilgu nejauku.
Ruduo piktas, ateina žiemuže, 
Sziurksztus oras, szturmai 

ūžia;
Styro sodnai nupeszti, 
Slėniai lapais užversti. 
Artojėlis arimeli 
Metes gryžta in bakūžėlė, 
Slepias, žiema kol praeis 
Iki vasara ateis.
Užsidaro in grintele, 
Rymo diena isz dieneles; 
Szviesos mažai jo languose, 
Kol gegute užkukuos.
Eitum lauku ar per szila, 
Visur girdis žiemos byla“; 
Tik puszele dar žalia 
Minksztam sniego patale. 
Ledas upe pluta dengia, 
Szaltis raiszczius gamtai 

rengia;
Tamsios dienos ir naktis, 
Nyksta grožės paslaptis. 
Žiauri žiema užveldejo, 
Szaltos dienos prasidėjo, 
Sniegu žeme apdengta, 
Giria braszka suspausta. 
Snaudžia szilas ir giruže, 
Szvilpia vejas po bakūže; 
Szerksznu aptraukti langai, 
Per juos nieko nematai.
Bet dar viltis džiaugsma teikia 
Tik lūkėti kantriai reikia: 
Audra, szaltis, szturmai dings, 
Miszko paukszcziai susirinks. 
Ju daineles ims skambėti, 
Vėl malonu bus girdėti; 
Laksztingala sueziulbes, 
Puikios dienos prasidės!
Žaliuos miszkai, mirgės pievos, 
Žydes gėlės, liepos, jievos; 
Artojėlis uždainuos;
Noras dirbti vėl ji guos. 
Ruduo žūsta, žiema nyksta, 
Gamtoj, permainos invyksta. 
Žeme geliu varsa puosz, 
Orui skoni saldu ruosz.
Laikas bėga, amžius eina, 
Viskas drauge persimaino. 
Jei tik busime gyvais 
Linksmos dienos vėl ateis.

ALENA DEVENIENE 
ISZVYKSTA IN

EUROPA
BROOKLYN, N. Y. — 

Spalio menesio 8-11 d.d., Haa- 
goje, Ilolandijoje, in vyks Eu
ropean Movement - Europinio 
judėjimo Kongresas. Szios 
tarptautines organizacijos 
tikslas yra siekti taikos, su
jungiant Europos krasztus in 
suvienytas valstybes.

Alena Deveniene s z i a m e 
kongrese atstovaus Tarptauti
ne Valstiecziu Sanjunga, kaip 
tos organizacijos viena vice
pirmininku. Tarptautines Val
stiecziu San jungos buveine yra 
Washington, D. C. Sziai orga
nizacijai priklauso 12 agrari- e / 
niu valstybių, esancziu už ‘jge
ležines uždangos”; kuriu tar
pe ir Pabaltijo krasztai.

A. Deveniene, būdama Euro
poje, dar nuvyks in Anglija ir 
Vokietija. Ten, kaip B ALEo 
centro valdybos vice-pirminin- 
ke, aplankys BALFo instaigas 
ir kitas paszelpos organizaci
jas. Tai]) pat susipažins ir su 
tremtiniu gyvenimu ir padėti
mi ir dabartinėmis ju veikimo- 
mis.

In Amerika A. Deveniene 
numato gryžti Spalio men. pa
baigoje.

NEW YORK, N. Y. — Rug
sėjo 22 d., New Yorke invyko

metine URA LOG (Council of 
Relief Agencies for Operation 
in Germany) konferencija, ku
rios nariu yra BALFas ir dėka 
to visos BALFo siuneziamos 
paszelpai gerybes Vokietijoje 
iszvežiojamos iu tremtiniu sto
vyklas Bonuos vyriausybes 
sanskaiten.

Konferencijos metu apie pa
bėgėliu padėti Vokietijoje in- 
domu praneszima padare Mr. 
Werner Middleman, Vokietijos 
Federalines Vyriausybes Bon- 
noje ministeris pabėgėliu rei
kalams. Isz jo praneszimo ipa- 
aiszkejo, kad Vakaru Vokieti
joje dabar yra 11 milijonu pa
bėgėliu isz rytu, kuriu tarpe 
200,000 nevokiecziu tautybes. 
Ju iszlajkymas Vokietijai yra 
sunki naszta. Todėl jis kreipė
si in Amerikiecziu paszelpos 
organizacijas ir prasze tęsti 
paszelpos darba, siuneziant 
tremtiniams maišia, rublis ir 
pinigus.

Ypacz sunki padėtis yra sve- 
timszaliu tremtiniu, nes ju tar
pe daugiausia yra nedarbingu, 
seno amžiaus ir del ligų ar ki
tu priežaseziu negalėjusiu isz- 
veikti iu užjūrius. iSzie tremti
niai ypacz reikalingi paramos.

MUENCHEN, VOK. — Balf 
centro iždininkas A. S. Tre- 
cziokas su žmona jau pasiekė 
Vak. Vokietija ir isz ten pra- 
nesza, kad aplankęs kai kurias 
tremtiniu stovyklas Wehneno, 
Diepholzo ir kt., BALFo in- 
staiga Muenchene, mokyklas 
ir Kraszto valdybos užpirktus 
namus, kuriuose inkurdinama 
lietuviu gimnazija. A. S. Tre- 
cziokas raszo, kad lankyda
masis gavės labai liūdna in- 
spudi. Taip pat turėjęs pasita
rimu su Lietuviszkom organi
zacijom ir atskirais veikėjais.

P. p. Trecziokus Bremene 
pasitiko BALFo Ingaliotinis 
Iz. Rugienius ir Vasario 16 
Dienos Gimnazijos direktorius 
A. Giedraitis.

NEW YORK, N. Y. Szio- 
mis dienomis BALFas laukia 
isz Washingtono nurodymu 
naujos emigracijos reikalais, 
paežiu buto ir darbo užtikrini
mus blanku.

Suimantieji tremtiniu atvy
kimu yra praszomi atsiusti 
BALFui (Lmited Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.) savo adresus, kad, ga
vus nurodymą ir patarme ir 
blankus, tuojau galima butu 
juos iszsiusti.

Czižauskas, Fiorentina ir 
Violeta, atvykusios in JAV, 
Amerika 1952 m., Sausio Jau. 
men., “General Tąylor” laivu, 
yra praszomos skubiai pra- 
neszti savo adresus BALFui, 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y. Isz Imigracijos ir Natūra
lizacijos instaigos ju vardu yra 
gautos “Alien Registration 
Cards ’ ’.

krauju kur apdžiuvia.
Sargas paemes samti su van

deniu ii- pintos iszpildamas pa
liepimą daktaro.

Jodelet prisižiurinejo lavo
nui moteres iper padidinanti 
stiklą ir jieszkojo kokiu ženk
lu.

Nieko tokio nenužvelge ir 
į žiurėjo ant vyro lavono.

— Ant kart sudrėbėjo il
sta iga prisilenkė prie deszines 
rankos, tardamas:

— Ponas sudžia, sztai 
ženklas kuri reike gerai prisi
žiurote.

— Parode ant rankos, ant 
kurios buvo ženklas padary
tas. t

Visi sužiuro.
— Isztikro, tarė sudžia Gi- 

■bray, tas gali del mus labai 
būtie reikalingu del dasižino- 
jimo apie taji žmogų.

Vainikėlis, o viduryje nu
meriai 1945.

— Tai bus ženklas kokia
me mete tai žmogus davė save 
paženklinto, tarė Jodelet.

— O ties vaikinelio, dvi 
szobles kryžiumi sudėtas, kal
bėjo’ sudžia.

— Tai yra ‘ženkliu jog ta
sai žmogus buvo kareivis, tarė 
agentas.

— Vienok, tarė virszinin- 
kas, gal ant tuju ženkliu paro
do kad tasai žmogus: isz a.ugsz- 
to gimimo.

Pasitaiko, jog ir suims aug- 
szto gimimo instojo iu vaiska, 
o per tai būna isz pradžios 
prastais kareiviais, tarė dak
taras.

— Na teip, nes sau neduo
da darylio ženklu ant kimo.

— Tai teisybe.
Sargas numazgojo žaidulius.
Daktaras biskuti trumpai 

nedasimataiitis,. užsidėjo ant 
nosies akulorius ir pradėjo 
prisižiurinetie moteres žaidu
lius.

— Turi ponas teisybe, ta
rė tasai žaidulis užduotas tri- 
kertn su smarkiai ranka, mato
mai kad motere gynėsi narsai 
ir nedaleido žudintojui per- 
durt kaip reike.
■ — Ai-mistini ponas, jog 
gynėsi? Tarė sudžia.

— Tai gali suprast, ha pir
mu kartu nepataike in szirdi, 
tiktai szale szonkauliu, o antru 
kartu uždavė mirtina ypa in 
szirdi.

— TOLIAUS BUS —

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— O! o! Peilis buvo’ darbe.
— O man rodos jog tie žai- 

duliai nuo sztilieto, tarė kami- 
soris.

— Tuojau persitikrinsime.
Ir‘atsigryžes in sargu, tarė:
— Paimkie szlapes pintos 

ir numazgoki^ žaiduli nuo

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, d i d e 1 e 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 puslapiu, 20c.

No.lGO—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 Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

N0.I6G—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi, sekanti skaitymai: 
Tla 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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 Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikuczių plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.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, 
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, Eiles, 
Vargdienis,' Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.142—A pi 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—A p i e 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, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180V>—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 Padeji- ’ 
mais. 35c.

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
misli-nimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa- 
gal senoviszko būda, 15e.

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-r-Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas

UešA5 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Ban kino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

. ĮL7W Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JJ. S. <

ir Pini-

tik ant



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY,

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Mes reikalaujame žmogaus 
apsukraus, o geresnio už tave 
sunku gautie, priimame-gi po
ną už dranga! Pripuls del ta- 
mistaus puiki dalis laimo, už 
tai tvirtinu, nes kad priimti in 
draugija penkių tai reike pa- 
velinimo musu dvieju kitu 
draugu, be ju dvieju žinios ne
galime nieko svarbaus pradėt.

Tai musu toki pastanaviji- 
mai. Sziandien pas juodu pa
raižysiu kas stojosi ir paklau
siu apie poną.

Atsakima greitai gausiu ir 
ne abieju, jog del pono buspri- 
lankais tuom laik vienok, kol 
neprisiuns atsakimo. Gali bū
tie del mudviejų draugtriusiu 
ir naudingu, ir tai tikrai, nes 

ne draugu, ar tinki ant to1?
— Ka. gali daryt, atsake 

Maurieas, dedamas in niaksz- 
tele laiszka Mykolo Bremont.

— Tai tinki ponas ant kaip 
sakiau ?

— Tinku.
— Tai gerai.
Ryto būda sudesime.
— Budas labai bus pras

tas! Tarė Maurieas, tiktai apie 
tai eina, kad atjieszkot gimine 
Bressal in Simeoną.

— Be abejones, nes pa- 
jieszkojimas turi būti atsargus 
apie kuri ryto pakalbėsime, 
tuom laik da apie viena daigta 
paklausiu:

— Gerai.
— Ar tosios kopijos yra tų

jų popieru, ka mums ponas ro
dei?

— Teip.
— O kas stojosi su tikrom 

popierom?
— Turiu jaises pas save.
— Tai mudviem ponas ne

tiki, tarė Lartogue nusiszypso- 
jas.

— Ne pažinodamas ponu, 
tikėt tikrai negalėjau. Atsida
viau pats ponams ir būtumėt 
gal pasiakvatija mane už- 
muszt.

Tikros popieros, ka pas ma
ne randasi, o gal pavedžiau 
kam kitam, jog nesugryžtau, 
tai jis padarytu nauda. Juk ir 
jus taure pripažinote man tei
sybe tokiame atsargume ir pa
tys teip padarytumėte būdami 
mano vietoje.

— Gerai kalbi, tarė kuni
gas.

Nes tosios popieros pavojin
gos:

— Žinau apie tai.
— Asz neliepu jaises su

naikint, nes del tavo ir mud
viejų gero reiketu padėtie in 
tekia vieta, kur ju nerastu. 
Kas kiszasi tujų kopijų, tosios 
pasiliks mano rankose.

— Dabar ponas neis'ztiki, 
atsiliepę Maurieas su szaipu.

— Tamista apsisaugojai, 
tai teisybe pasakius, ir mudu 
turime taip padarytie.

- B - CELA^J 
arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO 
64 pus. Did. 5x7 col. 

Dabar Po 25c. 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

j Dabar duosu ponui patari- 
■ ma.

— Gatavas esmių klausyt 
tosios patarimo ir isz augszto 

i tariau, jog ant visko tinku.
— Apsieitinekie ponas su 

mudviem atvirai. Jeigu steng
siesi mus prigaudinėt, tai pa
tiks tave nelaime.

— Ne reikalingas baugini
mas. Darysiu viską atvirai.

* BALTRUVIENE ** ¥ jr-K-K-K-Mt*****************-MH
Vai jus moterėlės Czikagines, 

Kaip sakant nekurtos 
gaspadines,

Randasi ten girtuokles kur 
neiszsiblaivins niekados, 
Atsiminkite kad senos 

esate,
Geriau tuoj pasitaisykite, 

Apie mirti geriau 
pamislykįt.

Dabar pasiliausiu
O vėla kada pas jus 

atsilankysiu.
* * *

Aplaikau žinute isz 
didelio miesto, 

Kur skamba sekaneziai;
Kokis tai vyrelis susirasze 

per ipaczta,
Su nežinoma mergele tiksle 

apsipaeziavimo,
Kurios niekados nebuvo mates, 

Na ir likos priimtas 
Kada atėjo paskirtas laikas 

del vineziavones, 
Tasai vyrelis nuvažiavo in 

ta dideli miestą,
Pasitikt su savo pacztine 

mylima.
Sztai ant geležinkelio stoties 

Pamate savo iszrinktaja, 
Pažino ja pagal sutarti 

koki ‘ženklą turės
Prisiūta ant krutinės,

Ir tuo jaus jam perėjo noras 
apsipaeziavimo, 

Nes ta mergele nebuvo tokia, 
Kaip sau sapnavo, 

Apreikszdamas mylimai,
Kad geriau bus pertraukti 

vincziavoue.
Staiga, mylima isztrauke 

revolveri,
Ir atkiszus in vyreli 

tardama:
Iszpildyk ka prižadėjai, 

Arba padėsiu tave ant vietos!
Ka turėjo daryti tas 

vyrelis,'
Nuvede ja pas skvaijeri 

Ir likos suriszti priverstinai 
mazgu moterystes!

Toki atsitikimai netankiai 
atsitinka.

:: JUOKAI ::
Petras: Kodėl asilas nege

ria alaus, o tik vandeni?
Jonas: Už tai kad jis asi

las!

Mikas: Ar tavo mires dė
dė buvo apsidraudęs?

Antanas: Visai ne, jo mir
tis buvo mums visiszkas nuo
stolis.

Pats mano veikalas paliepė 
man tai, ba turesn saugotis po
nu. Ir del to klausiu ponu, ar 
nesibijo! ie idant tuodu abudu 
lavonai gulintiejei lavonine 
butu pažinti ?

— Apie tai nesibijok, atsa
ke Verdier. Jau gal reiketu, 
nežinau kokio atsitikimo.

Fenny Stahl buvo Paryžiuje 
tiktai nuo dvieju sanvaieziu, ir 
tankiai iszeitinejo veidą su ga- 
za užsidengus. Gyveno pas ma
ne, gali mislyt, jog jau iszva- 
žiavo, o kas kiszasi Jonatha 
Vaildeso,. tai jis nuo dvide- 
szimts penkių metu nebuvo Pa
ryžiuje.

— Tai gerai, nes Fenny ir 
Jonatlianas turėjo būtie kam 
pažinstami ir ženklas: ant dra
bužiu, kurie galėtu ant kelio 
policija užvest.

— Žinoma, teip galėtu bū
tie jeigu mes nebūtume atsar
gaus ir neliepia musu tarnams 
jokiu ženkliu neturėt ant dra
bužiu ir marsizkiniu. Ir tamista 
apie tai turi neužmirszt kad 
neturetie jokiu ženklu.

— Labai gerai, asz klausy
si! jusu patarima.

— O kaip ponas vadiniesi?
— Maurieas.
— Tai yra vardas, o pra

varde?
— Tikros savo pravardes 

nežinau jau pasakiau ponams 
jog mano gimimas yra slaptin
gas, nes pats save priminiau 
Vasseur.

— Turi ponas 24 metu!
— Kame.
— Kur ponas gyveni?
— Ulyczia Navarin.nume- 

ras devinta.
Lartogue užrasze adresa in 

knygele.
— Ryto anksti, tarė Larto

gue, aplaiky’si ponas nuo ma
nės laiszka kurioje bus pa
ženklinta vieta del suėjimo.

— Kur? Paklausė Mauri- 
cas.

— Da nežinau.
— Kodėl ne ežia?
— Da sziandien persikel

siu isz hoteliaus. Tas yra rei
kalinga del atsargystos, nes da. 
nežinau kur gyvensiu

— Ar pinigu ponas nerei
kalauji? Paklausė Verdier.

— Žinoma, ba biednas, li
kausi po atidavimui ponams 
100,000 franku!

Persiredes ant kunigo atvy
niojo pakele popieriniu pinigu 
ir padavė Mauricui clvide- 
szimts' penkis tukstaneziu 
franku.

— Tai tuom laik bus gana 
tarė. Saugokis ponas kaziru 
nepaprastu atsitikimu, lėbavi
mu. žodžiu, to visko, ant ko 
gali policija nužiiiretie. Užteks1 
ponui 25 tukstaneziu franku?

— Tuom laik užteks. Ar ne 
norite ponai, idant nuo szia- 
diein pradėtai! jieszkot gimi
nes Bressolu!

— Ne reike:
— Tai turesn sau sėdėt be 

darbo ?
« — Nes užsiimkie ponas 

sznipinejimu policijos, kuri 
kairsztai jieszkos žadintojų. 
Gerai man butu žinot, kas ten 
darosi! Sznipinekie ponas at
sargai.

— Bukite ponas rantai.
— Dabar jau tuom laik ne

turime apie ka kalbėt. Atsi- 
skirkime ligi rytojaus.

Abudu nariai isz draugoves 
“Penkių” padavė rankas sunu 
lankais velinimais del Maurico, 
su džiaugsmu iszejo isz po nu
merio septyniolikto.

— Na ir gerai, tare in save, 
nueitinedamas trapais žemyn 

isz kotelio Niderlandinio, jau 
koja turiu kilpsaityje o arktis 
geras! N u josiu ztol i.

Po pasikalbėjimui da gera 
valanda kinioje turėjo svar
bius nusprendimus, Verdier 
iszejo nuo Lartoguejaus.

Tuojaus po tuom nusidavė 
Lartogue in boteline kancela- 
rija, užmokėjo kas priguli, lie
pė paszaukt diružka, sudėt sa
vo daigius ir lepesi vežt ant 
Lyonsko geležinkelio, kur pa
liko savo skryties su daigiais.

Tai padarius, nuėjo nuo sto
ties ant piečiauBastylios, inse- 
do iii vežimą, pavažiavęs gala 
iszlipo ant bulvaraus Temple 
prieszais Vendome ir pro ten 
gavosi ant ulyczios Berangero. 
Czion pasuko ant kart ir inejo 
in narna, kuriame gyveno Ver
dier.

— Ar czion gyvena ponas 
Martin ? Tarė Lartogue.

Ant treczio gyvenimo, dūręs 
po kairei pusei.

— Suprantu. Dėkui.
Lartogue inejo in vieta pa

sakyta..

DAKTARAS
Namie prie ulyczios Beran- 

gera vadino Verdier pravarde 
Martin, kaipo gyventoju nuo 
treczio augszto.

Gyvenimas, isz kurio Ver
dier iszejo pasirėdęs už kunigą,, 
nusamdinejo po pravarde Mar
eliais, gyvenanezio isz savo pi
nigus, pats vienas, tiktai tada 
pasirodinejo, kada reikėjo ran
da gaspadoriui užmokėt.

Laiszku aplaikinejo, jokis 
sveczias niekad neateidavo, už- 
mokinejo randa kas menesis 
prigulinczia, o per Nauja Meta, 
gausiai apdovanoja, kuris per
trauke deszimtięs metu gyven
damas, buvo labai guodojamu.

Tuom Marohaisu buvo tada. 
Verdier Martin ir Mareliais 
gyvendami visokiose perskyro
se tojo di’delio namo, buvo su
vis kitokais žmonimi.

Lartogue paskambino pama- 
želi prie duriu prasiminusio 
Martino.

Atidarė pats Verdier tuose 
paeziose drabužuose kokiuose 
matėme ant kapiniu Pere La- 
chaise. Inleido sveczia ir užda
re duris su raktu.

Buvo su savim apie puse 
adynos. In adyna laiko ant an
tro virszaus toje paežioje sza- 
lije namo, ka buvo in szali bul
varu, turėjo užemes kambario 
Mareliais, atsidarė duris ir in
ejo žmogus, apsigobęs su ilga 
futra, su sizilkine skrybėlių ant 
galvos, su tankais juodais 
plaukais kur nekur žiloki insi- 
maiszia. Buvo1 tai Lartogue su
vis permainytas per Verdier ir 
suvis nepanaszus ant Be Įgijo- 
ko, Julioszaus Verdiero isz ho
teliaus Niderlandinio. Iszejo 
nesiskubindamas durimi ve- 
dantemi ant bulvaro, ir insedo 
iii pravažuojauti vežimą.

Su gry szime net r u k us.
Kada prie ulyczios Gramont 

ir Beraugera tas dejos, ka da
bar apsakome, traukėsi tyrinė
jimas savo paredku, isz prie- 
žastes žudinstos ant kapiniu 
Pere Lachaise ir ulyczios Mon- 
torquet.

Abudu negyvėlius nugabeno 
in lavonyczia, kur buvo iszsta- 
ti del visuomenes apžvelgimo,• I
o daktaras ketino apžiuretie 
prisiunstas per prefektūra. 
Apie pietus nariai sūdo sugry- 
žo in kambario sūdo. Prokura- 
toris pakvietė in savo raszti- 
nyczia slidžiu tyrinėjimo, vir- 
szininkas policijos tyrinejen- 
czios ir kamisori policijos del
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sujieszku reikalu, idant clasi- 
žinot aiszkiai apie ta navatna 
dalyka, kuris netrukus užims 
visa Paryžių. Po apsakimui 
per Povilą De Gibray, virszi- 
ninkas policijos tyrinejantes 
atsiliepe szitais patemijimais:

— įsisiusime ant sznipine- 
jimo apsukriausius agentus ir 
apjieozkosime visa Paryžių, 
vienok esmių persitikrinęs, jog 
rasime žudintojou tiktai tada, 
kadai persitikrinsime, jog vie
na ir toji pati ypata. nužudė ne
laimingus.

— Gal ponas ir turi teisy
be, atsake prokuratoris, taigi 
ir pasirupinkie, ponas daisiži- 
notie apie tai.

Slidžia tyrinėjimo, kamiso- 
ris teismu reikalu ir virszinin- 
kas policijos tyrinejentis isz
ejo drauge.

— Da ponai esate ant tusz- 
czios duszios, tarė Povilas De 
Gibray. Pavėlinkite užsipra- 
szytie ant pusrycziu in restau
racija Agessot. Isz tonais nusi- 
duosime in lavonyczia kur su
dėti negyvėliai.

— Kur liepiau laukt ant 
saves Jadeletui ir Martini tarė 
virszininkas ipolieijos.

Tai ir gerai.
Kamisoris teipos-gi priėmė 

užpraszima. Gibrai pasako vie
nam isz virszininku, idant pa
lieptu parga'bent važnycziui 
Cadeta, kuris turėjo stotie jo 
ragztinyczioje ant pirmos va

ma • •

landos paskui nusidavė in res- 
■fauracija su draigais ir liepe 
paduot pusryczius. Prie pusry
cziu turėjo pasikalbejima, ži
noma apie tai, kas juos, užimi
nėjo. Daro visokius bildu kitus. 
Virszininkas policijos mistino, 
jog tai atkerszinimas. Slidžia 
da kitaip mislino, žodžiu, suvis, 
netiko su reikalu jau del mus 
žinoma.

Pusrycziai nesitese. ilgai 
kaip valanda paskui nusidavė 
in lavonyczia. Buvo fenais Jo- 
delet Ir Martel. Daktaras pre
fektūros da nepribuvo. Slidžios 
nusidavė pas abudu lavonus, 
kur gulėjo uždengti su didele1 
paklode. Gibrai ir draugai te- 
mingai apžiurėjo negyvėlius.

— Liepiau nejudint plau
kus, ka yra rankoja negyvėles^ 
tarę Gibrai.

— Teip asz iszipiklysiu pa
liepimą, atsake sargas ati
dengdamas paklode ir su- 
gniausztoja rankoje, parode 
’žiupsneli plauku.

— Tai gerai, nekludinkie 
ju, kol daktarais nelpribus.

Virszininkas paklausė dažiu- 
retojaus:

— Ar drabužius apžiūrėjo
te ir apkraustet kiszenius?

— Apžiūrėjome.
— Ir nieko neradote?
— Nieko, tiktai...
— Ka toki? Paszauke Po

vilas. De Gibrai, o akys pražibo 

jam vii ežia, gal koki gera 
ženklą.

— Vargiai ponas sūdžiau 
ba tai teip sau, be jokio ženkly- 
vumo.

— Tai ka toki?
— Kokia ten popierele su

karpyta, sudėta ir suvyniota 
iii czysta popiera. Paslėpta bu
vo vyriszkam brusloto kisze- 
niukyje. Ar ponas siudžia rei
kalauja?

— Praszau duotie tuojaus.
Ar persitikrinote, jog ant 

drabužiu nėra jokio ženklo?
— Jokiu, atsake dažiure- 

tojas, paraszau tai in protoku- 
la kuri 'ponui sudžiui perdėsiu, 
kaip ponas daktaras da savo 
t y r i n e j i m u s už r a s zy s.

— Toja valandoja atsidarė 
durys ir inejo laukiamas ka- 
tardai- su dviem studentais.

Galva lingtelejo priesz na
rius sūdo, iri tarė:

—■■ Man davė žinia, idant 
apžvelgia kokius tai negyvė
lius. j:

— Taip du lavonus, ponas 
daktare, atsake sudžia.

— Tuojaus imuosi prie to.
Daktaras prisiriszo 'balta 

žiurstą, kuri jam sargas pada
vė pagelbininkai ta pati pada
re ir prisiartino prie negyvė
liu.

Paklode atėmė.
Daktaras pasilenkęs ties ne

gyvėlius sznabždejo:
[Tasa Ant 2 Puslapio] j.
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola ipasku- 

"X fine diena Rugsėjo menesio.
Taipgi Szv. Jeronimo, o Tau- 
tiszka Vardine: Bytaute. Taip
gi ta diena: 1559 m., Lietuviai 
padare sutarti su Kryžeiviais 
eiti in kara priesz Rusus; 1938 
m., sukaktis Muencheno sutar
tis, kai Czekoslovakijos Sude
ten žemes buvo pavestos Vo- 
kiecziams. Anglijos Ministeris 
Neville Chamberlain, pargnyb
damas isz tos konferencijos, sa
vo žmonėms pasakė: “Asz 
parneszau jums taika, musu 
laikams.” (Szitokis iszsireisz- 
kimas gal jo buvo paimtas isz 
Anglijos maldaknyges, kur 
randasi szitokis iszreiszkimas: 
“Duok mums, Vieszpatie, tai
ka musu laikams.-”) Nors be
veik visi baisiai pasmerkė 
Anglijos Minister! Chamber- 
lain už jo toki Vokiecziams, 

* Naciams nusileidimą, bet turi
me- atsiminti kad musu Prez. 
Franklin D. Rooseveltas laibai 
ji ragino, jam patarė ir ji net 
grasino, kad jis taip turi pada
ryti. Kai Prancūzijos Minisite- 
ris Daladier pargryžo isz tos 
konferencijos Prancūzai gėlės, 
rožes 'barstė jam po kojų. 
Chamberlain ir Daladier bai
siai suklydo, bet jie nebuvo 
vieni. Daugumas Amerikiecziu 
panasziai tada mislino.

— Buvus miesto gyventoja 
Jieva Drabniene, numirė Sere
dos ryta, asztunta valanda, sa
vo namuose, Washington nly., 
Middleporte. Josios vyras Jo
nas Drabnis mirė 1936 metuo
se. Velione gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika daugelis me
lu atgal in Mahanojaus miestą, 
o 1918 m., visa szeimyna apsi
gyveno Middleporte. Po tėvais 
vadinuosi Jieva Molusziute. 
Prigulėjo prie Nekalto Prasi
dėjimo Szv. Marijos parapijos, 
Middleporte, tailpgi prie para
pijos Moterų Draugijų. Paliko 
dideliame nuliūdime: penkios 
dukterys: Mare, 'pati Jono Szi- 
manskio, New Philadelphia; 
Emma, pati Walter Weiss, Mi
ddleport; Helena, pati Ed. Lo- 
zausko, Baltimore, Md., Viole
ta, pati Juozo Dobraivolskio, 
Newark, N. J., ir Florence, pa
ti Pranciszko Bartuszio, Mid
dleport. Keturis sunus: Jona, 
Kearney, N. J., Viktorą, Balti
more, Md., Juozą, Frackville; 
Toma, namie; 18 anuku ir 8 
proanuku, taipgi trys seserys: 
Mikalina Valineziene, mieste; 
Veronika Suiprenavicziene, 
Frackville ir Mare Gatavec- 
kiene, New Philadelphia. Taip
gi trys sūnūs, kurie tarnavo del 
Dede Sarno per Antroji Pasau
lini Kara, 'žuvo tarnystoję, ju 
vardai: Alfredas, kuris tarna
vo prie eroplanu, žuvo Rugsė
jo ,27-ta diena 1943 m., in Em
den, Vokietijoje; Klementas, 
likos sužeistas du syk ant ka
res lauko, mirė Anglijoje, Rng- 
piuczio 29-ta diena 1944 m., ir 
Edvardas, žuvo ant kares lan
ko Bulge, Sausio 3-czia diena 
1945 m. Laidojo Panedelyje, 
Rugsėjo 28-ta diena, su apie- 
gomis in Nekaltos Pradėjimo 
Szv. Marijos bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in 
parapi jos kapinėse.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Sipalio-October me
nesio. Menesis paszvenstas ant 
garbes Paneles Marijos Rožan- 
cziavos. Ir ta diena Szv. Remi- 
pigintos nuo trijų centu ligi
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gijo, o Tantiszka Vardine: 
Bastis. Ir ta diena: 1252 m., 
Mindaugas apvainikuotas Lie
tuvos Karalių; 1883 m., Ame
rikos paežio sztampos buvo at- 
dvieju centu, o dabar jos vėl 
kasztuoja tris centus, ir iszro- 
do kad jos dar gali laibiau pa
brangti, bet pirmiau kitaip 
būdavo. Pasiusti laiszka szim- 
ta myliu kasztuodavo pustry- 
iikto cento, ir ne tas kuris 
laiszka siuntė, bet tas kuris1 
laiszka priėmė turėjo užsimo
kėti. .Gal ir dabar nebutu pro 
szali tokia, tvarka investi, kad 
visos tos kompanijos tiek 
szlamsztn ir pagarsinimu ne
siuntinėtu mums; 1910 m., Los 
Angeles mieste Californijos 
valstijoje, laikraszczio ‘Times’ 
redakcija susipogdinta, dvide
szimts1 žmonių'žuvo; 1923 m., 
Pirmaji Pasaulini Kara in Ar
gonne Miszke, Prancūzijoje, 
pirmutinis užsipuolimas su 
eroplanais1, tai buvo pradžia 
kariszku jiegu padangėse;
1918 m., Amerikiecziai isznio- 
ko nauja žodi: “Influenza” ar 
“Flu ”. Ta liga parsivežė musu 
kareiviai isz karo fronto• 1928 
m., Rusija invede pirmaji sa
vo penkių metu plana; 1781 m., 
gimė James Lawrence, kornan- 
dorins Amerikos kariszko lai
vo “Chesapeake”, jo laivas su
sikirto su Anglijos laivu 
“Shannon,” jis'buvo mirtinai 
sužeistas, jo paskutinieji žo
džiai buvo: “Neapleiskite lai
vai” 1913 m., Amerikos Penk
toji Armija inmarszavo in Ita
lijos miestą Naples; 1946 m., 
vienuolika Naciu buvo pa
smerkti mirties bausme ant 
kartuvių, už kariszku prasikal
ti m uį<-^ckry liktasis Martinas 
Bormann, kuris nebuvo sugau
tas, ir buvo pasmerktas taip 
Imtu pakartas, kai tik bus su
gautas, o trys kiti buvo pa
smerkti iki gyvos galvos inka- 
1 ėjimą.

Ūkininku Priežodžiai del 
Spalio menesio: Rudens skai
dres dienos gabena viek veja, 
ir sniegus. Jeigu zuikelis ilgai 
vasaros kaili deveja, tai ir žie
ma dar toli. Jeigu Spalio me
nuo szaltas tai ateinaneziame 
mete nebus kirmėlių gadinan- 
cziu kopūstus.

— Gerai žinomas William 
Burke, nuo 8 North B nly., ku
ris” dirbo del Mali an oy City 
Lumber Co., sugryždamas nuo 
darbo Seredoj po piet, staiga 
gavo szirdies ataka ir likos nu- 
vesztas in Locust Mt. ligonbu- 
te kuris pasimirė 1a vakara 
8:45 valanda. Gimęs mieste, 
baigės Mahanoy City High 
Mokyklos mokslą. Prigulėjo 
prie Mahanoy City Socialiszko 
Kliu'bo ir Szv. Kaniko parapi
jos. Paliko paezia, tris sūnūs, 
broli ir keturios seserys. Lai
dojo Panedelio ryta su apiego- 
inis in Szv. Kaniko bažnyczio- 
je devinta valanda, ir palaido
tas in parapijos kapinėse. Gra- 
korius Liudvikas Traskauskas 
laidojo.

— Petnyczioj pripuola A- 
niuolu Sargu, Szv. Eleuterijo, 
o Tantiszka Vardine: Eidvilis. 
Taipgi ta diena: 1949 m., Rusi
ja pripažino Komunistiszka 
Kini jos valdžia ir paismerke 
Chiang Kai-sheka kaipo suki
lėli; 1935 m., Italijonai užsi
puolė ant Ethiopijos kraszto; 
1780 m., Amerikos angsztas 
karininkas Major Andre buvo 
pakartas, už tai kad jis buvo 
susitaręs Anglams iszduoti 
Amerikos kariszka Akademija 

West Point; 1413 m., Horodlės 
unija; 1914 m., po sanvaite mu- 
sziu ties Augustavu,- Vokie- 
cziai likos sumuszti ir atstum
ti už Lietuvos rubežiaus; 1851 
m., gimė Francuzijos garsin
gas karininkas, Marshal Ferdi
nand Foch, kuris Vokiecziu ar
mijas suskaldė per Pirmaji 
Pasaulini Kara, jis ved e visu 
krasztu armijas per ta kara.

— Jonas Mikalionis, nuo 
308 W. Centro uly., kuris turi 
užsiėmimą prie Hamburg sana
torija, atkeliavo namo Ketver
ge, staiga susirgo ir in trumpa 
laika pasimirė. Velionis gimė 
Lietuvoje, ir atvyko in Maha- 
nojuje kuris dirbo angliaka
sy klose. o apie meta atgal dir
bo Hamburg sanatorijai. Jo pa
ti mirė 1944 metuose. Kaliko 
sunu Jona ir duktė Helena, pa
ti Frank Roberts mieste, taip
gi dvi anūkus. Laidotuves in- 
vyko Sulbatos ryta isz Grabo- 
riaus Waters koplyczios 19 E. 
Mahanoy uly., ir palaidotas in 
Odd Fellows Masonu kapinėse 
Frack vilioję. Graborius K. 
Rėklaitis laidojo.

Seredoj, Rugsėjo 30-ta 
diena, sueis 65 metai kai Szv. 
Juozapo Parapija likos uždė
ta per a.a. Kunigą Petra Abro
maiti.

— Seredos vakara, policija 
suaresztavo jauna valka, ketu
riolikos metu senumo, kur jis 
norėjo padegti ‘Victoria Thea
tre’ svetaine, bet jam nepasise
ko, nes kada vaikas uždege po- 
pieras in “rest-room” kamba
ryje, likos susektas per svetai
nes darbininką, ir tuo jaus su- 
aresztuotas per policija. Ty
rinėjimas parodo kad jau an
tra syk kai tas iszdykelis norė
jo padegti svetaine. Gal bu? 
padėtas in pataisos namai del 
geresnio auklėjimo.

— Edvardas, suims ipons. 
Juozu Domkn, 514 W. Pine uly. 
kuris tarnavo del Dede Sarno 
prie Mariniu korpusą, ana die
na sugryžo namo isz tarnystes, 
nes Edvardas isztarnavo savo

Shenandoah, Pa. — Agniesz
ka Szinskiene, nuo 115 S. Mar
ket nly., staiga gavo szirdies 
atako Snhatosi ryta savo na
muose, ir likos t no jaus nuvesz- 
ta in Phoenix Community am- 
buliansa in Locust Mt. ligonibu- 
tc, bet moteriszke pasimirė ant 
kelio. Velione gimė Lietuvoje 
ir atvyko in Shenadoryje dau
gelis metu atgal. Jos vyras 
Antanas mirė 1943 metuose. 
Paliko du sunu: Jona namie ir 
Alberta isz Meymąrt, dnkt.ere 
Ona mieste, taipgi du anuku. 
Laidos Seredos ryta, isz Gra- 
boriaus L. Czaikausko koply
czios, 318 E. Centre uly., su 
Szv. Misziomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda ir 
aiplaidos in parapijos kapinėse.

Girardville, Pa. — Nedęlioj, 
dideles iszkilmes invyko Szv. 
Vincento parapijoj, kai Vys
kupas V. Padolskis, paszvent i- 
no nauja klebonija kuria para
pija ingi jo nuo Girard Estate. 
Ta diena taipgi buvo apvaiksz- 
cziojama klebono Kun. M. 
Daumanto dvideszimts metu 
szioj parapijoj klebonavimo 
sukaktis. Vakare asztunta va
landa i n vyko vakariene para
pijos svetainėje. Taipgi kalbė
jo žymus svecziai. Panele Ju
ze Au gaily te, Kauno operos 
dainininke, dainavo per vaka
riene ir Szv. Misziose giedojo.

Lietuvi sakas giesines.

New York, N. Y. — Rocky 
Marciano, kumsztininkas 
eziampijonas isz Brockton, 
Mass., pasisieke sumuszti Ro
land LaStarza, isz New York.
Tu kumsžtyniu ■-prižiūrėtojai j žiave namo užbaigti savo gy- 
sustabde tas kumsztynes litam 
raunde kai La Starza jau ne
galėjo stoti in kumsztynes. 
Kumsztynes buvo Ketverge, 
10:30 valanda vakare irt Polo 
Grounds. 44,562 žmonių mate 
kumsztynes. Mayciano aplai- 
ke $186,992, La Starza $76,997.

PASKUTINE
KELIONE

(Tąsia Nuo 1 Puslapio)

bešisvecziuodami pas susiediis 
ir draugus.

Ana sanvaite, jiedu be va-

Your bends can 

lead a double life! 

F How your maturing 
Series E Bonds can earn ftr 

!0years more... at3%

Saule Publishing Co., 7 Mahanoy City,

]\ow, Those series e bonds which have been quietly earn
ing mopey for you for ten years can continue to earn interest 
' ' " comPounded semiannually . . . for ten more years-. 
Your investment can return you as much as 80% over the 
original purchase price.

And there is nothing whatever for you to do. Just keep hold
ing your Bonds as you have been. The continued earning 
period is absolutely automatic. The Bond you got for $18.75 
can now pay you $33.67 ... a $37.50 Bond will be worth 
$67.34'’. . . and so on.
Thi» it tru« of all Series E Bonds—the ones you own now and 
any yon may invest in in the future. Every Bond you invest 
in now starts earning interest sooner and matures earlier, too.

Of course, any Series E Bond may still be redeemed at any 
time after you have held it for two months. But you 11 be 
smart to hold on to it if you possibly can, just as you hold- 
on to savings in any form.
8 million Americans now save regularly with Defense 
Bonds through the Payroll Savings Plan. Are you one of 
them? If you’re not, why not start now? Join the Payroll 
Savings Plan where you work. It’s one sure way to save 
because it saves something out of every check before you 
have a chance to spend it.
No matter how small your income, you know you can’t i 
afford not to put something aside for yourself. So strengthen 
your own future and that of your country by saving your 
money in U. S. Defense Bonds through the Payroll Savings 
Plan. Or if you’re self-employed, start a Bond-A-Month Plan 
at your bank. It’s safe, it’s sure, it’s automatic! \

3 new money-making opportunities for you I 
New Series H, J, and K

Defense Bonds pay 2.76% to 3%I

Ask at your bank for descriptive folders about 
these new Bonds:
Series H. A new current income Bond, available In 
denominations of $500 to $10,000. Sold at par. Matures 
in 9 years 8 months and pays an average 3% interest per 
annum if held to maturity. Interest paid semiannually 
by Treasury check. Annual limit, $20,000.

Serie* J. A new 12-year appreciation Bond, available In 
denominations of $25 to $100,000. Sold at 72% of par 
value. Pays 2.76% compounded semiannually if held 
to maturity. Annual limit, $200,000 issue price jointly 
with Series K Bandė.

Serie* K. A new 12-year current-income Bond In 
denominations of $500 to $100,000. Pays interest semi
annually by Treasury check at the rate of 2.76% per 
annum. Sold at par. Annual limit, $200,000 issue price 
jointly with Series J Bonds.

/fowem better! ‘ 
Invest more in Wense Somts!

Tkt U, 8. Qtntrnment doit not pay for thii adttrliring. Tkt Triaiwy j 
Dvparimmt iianici^ for ikrir patriotic donation, tit Adiirtitanį Council and Wt

žinodami davė in stulpą. Auto
mobilius buvo visiszkai sunai
kintas. Dvideszimts trijų metu 
Ken Hemric ir dvideszimts 
dvieju metu Locksley Hut
chens, pergyvene nelaisvės 
vargus ir pavojus, buvo parva 

venimo kelione prie vieszkelio.

LOSZIKE LIPSZNIAI 
PASITEISINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ji butu galėjus pasiaiszkinti 
ir, jeigu ka ji sako butu teisy
be, visi butu supratę ir ne tik 
jai butu dovanoje, bet butu ja 
ir pagyre.

Bet ji prie viso to prisipaži
no tik tada, kada Senato Ko
misija buvo ja pasiszaukus, 
kad ji pasiaiszkintu, ir kada 
vienas isz garsinsiu laikraszti- 

ninku per radija, televizija ir 
per zimtus laikraszcziu buvo 
praneszes kad ‘ ‘ Televizijds 
garsiausia loszike, raudonplau
ke yra užsiregistravus in Ko
munistu Partija.”

Losziku ir loszikiu mieste 
randasi visokiu žuliku, kurie 
didžiuojasi, kad jie “nėra kaip 
kiti”; kad jie jokios isztikimy- 
bes niekam neduoda. Tokia ju 
paleistuvyste lieczia ne vien 
tik moterystes sakramenta, bet 
ir savo krasztui isztikimybe.

AR BERIA PABĖGO?
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

negalėjo dažinoti kurie isz tu 
savo agentu buvo Stalino szni- 
pai.

Jeigu Malenkovo policija 
dabar nepatrauks Beria in 
teisina, tai tik už tai kad jis 
jau yra nugalabintas.

Žinoma, visaip gali būti. 
Hess pabėgo nuo Naciu per ka
ra. Tai ir galimas daigtas kad 
ir szitam Beria pasisekė, bet 
jau ne taip kaip dabar tie gan
dai pranesza.

Bet kol mes tikresniu žinių 
neturėsime, mes in tuos gan
dus netikėsime.

SALIUNINKAS 
NŪSZAUTAS

CHICAGO, ILL. —Keturios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus, saliuninkas Peter Grillo 
nuo West Side, buvo nužudy
tas kai jis stengiesi atsiginti 
nuo trijų raztaininku, vagiu, 
kurie pabėgo su szimtu doleriu 
isz to saliuno registerio.

Saliuninkas Grillo, nustvėrė 
viena vagi ir pradėjo su juo 
imtis. Jis paleido kriesla ir 
kelias bonkas in antra, treczia 
ir pasimirė nuo kulkos kruti
nėję kai jis buvo vežamas in li- 
gonbuteje.

Pirm negu tie vagiai pradė
jo szauti, vienas isz ju tam sa- 
liuninkui buvo piktai pasakęs: 
“Tu durnas gintis, ar tu nori 
gala gauti?!” Kai saliuninkas 
dar vis nepasidavė, tas vagis 
paleido du szuviu isz savo re
volverio ir saliuninkas su
kniubo ant grindų.

Bartinderys ir tarnaite buvo 
saliuhe tuo laiku, bet nebuvo 
nei vieno kostumerio.

LENKU VYSKUPAS 
NUTEISTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

marek daug slaptu žinių buvo 
iszdaves New York miesto 
Kardinolui Spellmanui, kuris 
tas žinias tada buvo inteikes 
Vatikanui, Romoje.

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslais ]| 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio !; 
Iszaiszkina sapna ir k&s ![ 
ateiteje stosis. Su priedu ? 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po- 
piėros virszeliuose. ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: f

Tiktai,. . . $1.00 j: 
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. J*

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
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. ;

“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 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 užsiinoka 
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 j ums ‘ ‘ Šaule ’ * 
vis siuntinėti.

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

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

“Talmudo Paslaptys’*
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS 
C j

Labai užimanti apysaka .
Per paczta, 25 Centai- 7

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City. Pa., rJ.S.A.
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I Make today f 
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Pirkie U. S. Bonus!
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“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo- Lietu
vio, Lietuviui.


