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Isz Amerikos MAŽAI KORĖJOS
VETERANU STOJA

YUGOSLAVIJOS
DĖKINGUMAS

EROPLANAS SUDU
ŽO PASIKELDAMAS

I
/ -.........- I..
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Du Sudegė; Daug
Sužeistu

IN KOLEGIJAS
WASHINGTON, D. C. — 

Kareiviai, veteranai, pargryže 
isz Korėjos dabar nenori stoti 
in kolegijas ir tęsti savo moks
lus toliau. Juos patraukia geri 
darbai ir riebos algos fabrikuo-

NEW YORK, N. Y. — Dide
lis prekybinis eroplanas, pasi- ; 
keldamas isz Idlewild Tarp- i 
tautinio aerodromo, New York 
mieste, staiga nukrito, sudužo 
ir užsidegė kai jis pataikė in ; 
pelkes.

Du keleiviai buvo sudeginti. 
Vienas buvo isztrauktas isz to 
sudužusio eroplano jau mires. 
Kitas, apsuptas liepsnų isTep- 
liojo isz eroplano, bet sL.n uoo 
gaisre.

Penkiolika isz dvideszimts 
septynių keleiviu ant Eastern 
Air Lines Constellation e r opi r- 
no, kuris buvo gaisro su nai
kintas buvo nuveszti in ligoni
nes. Penki isz ju randasi pavo
jingoje padėtyje.

Tarp tu, kurie buvo mažiau 
apdeginti ir sužeisti yra ero
plano keleiviu prižiūrėtojas ir 
patarnautoja. Jiedu labai drą
siai . pasiliko prie deganczio 
eroplano ir-pagelbejo kitiems j 
ibzlipti.

Iszlikusieji gyvi labai iszgy- ! 
re drąsą patarnautojos, trisde- • 
szimts trijų metu amžiaus Pa-
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se.
Cincinnati Universiteto Pre

zidentas ir buvęs Swarthmore 
Kolegijos virszininkas sako 
kad tik maža dalis pargryžusiu 
kareiviu^veteranu isz Korėjos 
dabar stoja in augsztesnius 
mokslus.

Mat, pragyvenimas tokis 
brangus, kad tie pargryžusieji 
kareiviai stveriasi už darbo 
kur jie ga’i daugiau uždirbti 
negu gautu isz Veteranu Ad
ministracijos del augsztesnio 
moklo.

Veteranu Administracija, 
nuo 1952 metu nusistatymo, 
moka veteranui del mokslo nuo 
szimto deszimts doleriu ligi 
szimto trisdeszimts doleriu ant 
menesio, pareinant nuo kiek 
žmonių jis turi užlaikyti. Tos 
mokestys eina del trisdeszimts 
szesziu sanvaicziu.

Tie, kurie stoja in kolegijas, 
dauguma isz j u mokinasi ant 
mokytoju. Tai geras ženklas, 
nes musu krasztui labai dabar 
reikia mokytoju, visose moks
lo srytyse.

Kanda Ranka Kuri 
Szeria

YUGOSLAVIJA. — Ameri
kai ir Anglijai paskelbus, kad 
jos pasitrauks isz Trieste mies
to srities (apie du szimtai asz- 
tuonios deszimts penkios my
lios skersai ir iszilgai) ir su
gražins Italijai, Yugoslavijos 
diktatorius Tito tuojaus pradė
jo grasinti, kad jis tokiam pla
nui pasiprieszins ir jeigu bus 
reikalo pavartuos ir kariszkas į 
jiegas priesz tai. Trys karisz- 
kos divizijos, jau pasiunstos 
prie Trieste miesto sienų. Vi
soje Yugoslavijoje vyksta su- ■ 
kilimą, parodos ir demonstra
cijos, nukreiptos, priesz Italus, 
Amerikieczius ir Anglus, Bri
tus.

Amerikos ir Anglijos vy
riausybes paskelbė, kad jos sa 
vo nuosprandžio nepakeis. 
Kuomi szis susikirtimas baig
sis, lik ateitis parodys.

Amerikoje jau pasigirsta 
balsu, kad butu sulaikyta me
džiagine ir kariszka pagelba 
Yugoslavijai, dėlto, kad rim
ties atveju nežinia kur szio 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽMOGŽUDYSTE
PRIE SALIUNO

Pirkie U. S. Bonus Sziandien1
Buvęs Kalinys Prisipa- 
žinsta Prie Vagyscziu

■----------------------------

NEW YORK, N. Y. — Bu
vęs kalinys buvo sugautas 
anksti isz ryto, kai jis buvo 
nuszoves viena žmogų prie sa- 
liuno duriu in Times Square. 
Sugautas kalinys vėliau prisi
pažino kad per tris menesius 
jis buvo papildęs daugiau kaip 
keturios deszimts vagyscziu.

Kalinys Argentine Hodges, 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus buvo sugautas apie puse 
po keturiu isz ryto, kai jis buvo 
apvogęs taksės draiveri ir no
rėjo priversti kad tas draive- 
rys ji nuvesztu kur.

Policijantai sako kad tas ka
linys prisipažino, kad jis nuszo- 
ve dvideszimts penkių metu

TRYS DIDIEJI
JIESZKO TAIKOS

LONDON, ANGLIJA. — 
Londone trijų didžiųjų viesz- 
patyscziu Užsienio Ministerial 
užbaigia savo labai svarbia 
konferencija, kuria musu Sek
retorius John Foster Dulles in- 
vertina kaipo svarbiausia kon
ferencija kurioje jis dar yra 
dalyvavęs.

Toje konferencijoje buvo 
iszkelti klausimai:

1— Kaip Alijantai, draugai 
gali viena ranka palaikyti ant 
klausimu kurie lieczia juos pa
vieniai, kad butu galima siekti 
taikos ir palaikyti vienybe.

2— Kaip gaūma derintis su 
Sovietu Rusija ir dar vis siek
ti taikos?

Szitiedu klausimai labai 
svarbus, nes Sovietu Rusija vi
somis galiomis stengiasi Ali- 
jaritus, musu draugus su mu
mis sup judinti.

Europoje jau dabar yra ke
liamas klausimas kaslink Ame
rikos vadovybes. Baisiai daug 
Europiecziu neapkenczia Ame- 
rikiecziu, ir ant musu nepasiti
ki, nežiūrint kad mes juos isz 
bado iszretavojome, ir dabar 
gelbstime. Daug Europiecziu 
dabar sako kad ne vien tik So
vietu Rusija gresia jiems su 
vaina, bet ir Amerikiecziai.

Visi tie Ministerial negalėjo 
prieiti prie jokio iszriszimo 
Vokietijos klausimo. Sovietu 
propaganda ežia viską suardė. 
Sovietai dabar nenori nei kal
bėti apie Vokietija, nes jie dar 
neatsipeikejo nuo to smūgio 
kuri Amerikos maistas jiems

TRIESTE MIESTO 
KLAUSIMAS

Kodėl Jis Toks 
Svarbus?

ISZ EUROPOS. — Dabar 
daug skaitome apie ta susikir
tima tarp Italijos ir Yugoslavi
jos del Trieste miesto.

Suprasti kas ten darosi, ir 
kodėl tas miestas tokis reika
lingas tiems krasztams, mes tu
rime pirmiausiai suprasti Eu
ropos ir Azijos žmonių kraszta 
tautiszkuma.

Vien tik ežia, Amerikoje, Su
vienytose valstijose valdinin
kai gali drysti kalbėti apie 
tarptautiszkuma. Nėi vienas 
valdininkas Europoje ar Azijo
je nebedrystu taip kalbėti.

Po Antro Pasaulinio Karo 
tas tautiszkuipas dar labiau in- 
kaito visoje Europoje. Net ir 
musu dypukai nieko daugiau 
nebežino kaip tik Lietuva, tė
vynė, savo kraszta.

Trieste miesto klausimas ga
li būti suprantamas tik jeigu 
mes žiūrėsime in ji karszto tau- 
tiszkumo akimis.

Per kelis szimtmeczius Tri
este miestas buvo Austrijos- 
Vengrijos Vieszpatystes svar
biausias uostas. Trieste yra la
bai senas miestas, Imperato
riaus Vespasian pastatytas kai 
Romiecziai valde visa svietą. 
Tais laikais tenai gyveno Gel
tai ir Illyrijos žmones.

Szimtmecziu bėgyje ta mies
tą valde Italijonai, Slovėnai ir 
Austrijos Vokietijos žmones. 
Tame mieste už tai randasi

L. ItoczkonNki, Editor and Mgr.

Prisispauzdamas prie sa
ves “Linksmo Pragryžimo 
Geliu Puokszte’’, vienas isz 
pargryžusiu isz Sovietu ne
laisvės Antro Pasaulinio Ka
ro kareivis, pasisveikina su 
savo tėvu in Hamburgo trau
kinio stoti.

Szalia jųdviejų moterisz-

ke, giminaite stengiasi sulai
kyti džiaugsmo aszaras.

Pargryžes karo belaisvis 
sako kad jis kelis metus pra
leido Sovietu vergu darbo 
lageriuose, kur baisiai daug 
iszmire nuo bado, maro, szal- 
czio ir baisiai sunkaus dar
bo.

Notre Dame de Sion pra
dinėje mokykloje, szesziu 
metu amžiaus Bobby Green
lease draugai mokiniai, susi
rinkę mokyklos koplyczioje, 
meldžiasi už savo draugo, 
kuris buvo isz mokyklos pa
vogtas.

Vaikucziai su savo Seselė
mis, mokytojomis, diena 
nakti meldėsi, kad mažutis 
Bobby Greenlease butu su
gražint as sveikas ir gyvas, 

.kai FBI slapta policija jau 
rucsziesi insikiszti ir pradėti 
jieszkoti to Kansas City mi
lijonieriaus sūnelio.

Tėvas buvo praszes FBI 
nesikiszti, nes jis dar turėjo 
vilties kad tie žulikai nors 
už pinigus jo sūneli gyva

jam sugražins.
Bet pasirodė kad nei jo tė

velio pinigai, nei tu mokiniu 
ir Seselių maldos negelbėjo.

Kai FBI policija stojo in 
d arb a, tai už keliu valandų 
suėmė ta boba, paleistuve ir 
ta žulika buvusi kalini. Ant 
rytojaus jie atliko savo dar
bą prie to mažuczio kapo.

Tos liūdnos žinios pasiekė 
Notre Dame de Sion mokyk
la, kai Sesutes mokines su 
visais to vaikuczio draugais 
ant keliu klūpojo koplyczio
je. '

Seseles, iszgirdusios tas 
liūdnas žinias FBI policijai 
trumpai atsake, kad jos da
bar melsis už to vaikuczio 
tėvus.

amžiaus John J. Jordan, kai 
jiedu susiginczino saliune ir 
iszėjo laukan musztis.

Jiedu lauke pradėjo kumsz- 
cziuotis, bet paskui tas kalinys 
iszsitrauke revolveri ir paleido 
penkis szuvius, trys isz kuriu 
pataikė in Jordan, kuris buvo 
veteranas.

Hodges paspruko ir pabėgo. 
Kiek*veliau jis pasisamdė tak
se ir draiveri, James O’Sulli
van apvogė ant puspenkto do
lerio. Draiverys, pravažiuoda
mas pro policijos stoties grei
tai sustabdė savo takse ir isz- 
szoko, szaukdamas in polici- 
jantus. Policijantas Lawrence 
Illig greitai iszbego ir sucziu- 
po ta žmogžudį ir vagi, pirm 

i negu jis galėjo pabėgti.

suteikė Rytu Vokietijoje.
Kitas klausimas staiga iszki- 

lo: Trieste miesto padėtis. Yu
goslavia grasina pasiunsti sa
vo armijas priesz ta miestą, jei
gu Amerika su Anglija sutiks 
ta miestą gražinti Italijonams.

Italijonu valdžia, isz savo 
puses grasina pasitraukti ir at
sisakyti, jeigu tas Trieste mies
tas bus gražinamas Yugosla- 
vams.

Iszrodo kad Anglija su Ame
rika ant szito klausimo atsidu- : 
re tarp kūjo ir priekalo. Nežiū
rint ka Anglija su Amerika 
nutars ar darys, vienas ar ki
tas Ali j antas bus inžeistas. I

Pirmiau karas Korėjoje mus 
kamuojo. Dabar tenai politika 
daug daugiau bėdos ir galvo
sūkio mums duoda. Iszrodo 
kad mes dabar Korėjoje busi
me priversti stoti priesz Pietų 
Korieczius, už kuriuos mes ka
riavome ir už kuriuos musu 
vaikai savo gyvastis paaukojo. 
Ir vien tik durnos Politikos isz 
Vaszingtono.

Ir Anglijos Premieras, pase-1 
nes Winston ,Churchillis ne
duoda musu vaklininkams ra
miai miegoti. Jis yra pasiryžęs 
pats vienas važiuoti in Krem-i 
liną ir asmeniszkai pasiszneke- 
ti su Malenkovu. Už tai Ame
rikos Sekretorius, nuduodamas 
kad jis nori pasitarti su Antho- ■ 
ny Eden, greitai nuskrido in :
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mizriu tautu žmones, kaip ir 
pas mus. Sziandien tenai gyve
na daugiausia Italijonu ir Slo
vėnu.

Adriatikos juros kadaise bu
vo Italijonu juros. Bet ne 
sziandien. Trieste miestas ran
dasi Yugoslavijos apylinkėje, 
kaipo dalis Istrian pusiausaly- 
je, kuris per szimtmeczius tu
rėjo daug invairiu valdovu: 
Romėnai, Venice, Austro-Ven
grai, Italija ir Yugoslavia,

Trieste turi labai gera uosta, 
kuris Austrijai buvo baisiai 
reikalingas nes jis buvo viena
tinis Austrijai uostas in Adria
tikos ir Viduržemiu juras. Bet 
ne sziandien! Tas uostas nėra 
sziandien reikalingas nei Yu- 
goslavams, nei Italijonams. Ve
nice yra geresnis uostas Itali
jonams, Fiume, vadinamas Ri
jeka, yra geresnis uostas Yugo- 
slavams.

Dabar ginezai eina ne už uos
ta, bet už tautiszkuma.

Trieste miestas buvo Italijai 
pavestas 1919 metuose per Pa
ryžiaus sutarti. 1947 metais tas 
miestas buvo paskelbtas kaipo 
laisvas ir neprigmlmingas.

Italija sako kad tas miestas 
jai priguli nes dauguma žmo
nių tenai yra Italijonai; Yugo
slavia sako kad jžii priguli nes 

.miestas randasi jos apylinkėje, 
net beveik jos ribose.

Jeigu nori pradėti pesztynes 
tai tik iszsižiok kad Trieste

miestas priguli ar Italijonams I 
ar Jugoslavams, ir jau dantys 
byres.

Yugoslavijos Diktatorius 
dabar jaueziasi galingas, kai 
jis persiskyrė su Kremlinu ir 
kai Anglija ir Amerika pradė
jo ji remti.

Isz kitos puses, per pasta
ruosius rinkimus Italijoje pa- i 
reiszkejo kad Amerikiecziu in- I 
taka susilpnėjo Italijoje. Ame
rikiecziu draugas ir rėmėjas,‘Į 
Premieras De Gasperi buvo per i 
rinkimus sumusztas ir iszvary- 
tas isz valdžios.

Italijoje Komunistu partija 
galinga, ir kas dar keiseziau, ta i 
Komunistu partija yra karsztai i 
tautiszka. Esamoji Italijos val
džia po Giuseppe Pella yra 
silpna ir jai reikia nors kokios 
pergales kad ji pasirodytu ga
na stipri.

Europos Apsaugos Komisija 
labai nori kad Italija stotu in 
jos eiles. Italijai ta apsauga ne
reikalinga, bet Italija tai ap
saugai reikalinga.

Už tai Amerika dabar pata
ria duoti dali Trieste miesto 
Italijai, kad sutvirtinus Giu
seppe valdžia, ir kad jis, atsi
lygindamas Italijonus prikal
bintu stoti in ta Europos Ap
saugos Komisija.

Bet ežia reikia skaitytis su 
Yugoslavijos Tito, kuris mums 
teipgi reikalingas jeigu mes 
nenorime prileisti Sovietu Ru
sija prie Adriatikos juru.

Czia tai tik viena maža dale
le tu galvosūkiu, klausimu, 
keblumu kurie sziandien ran
dasi Tarptautinėje Politikoje. 
O visa tai mums baisiai daug 
kasztuoja ne tik pinigais, bet 
ir palaiko daug musu kareiviu 
svetimuose krasztuose! . ■< 

KARABINAS ~
NAMUOSE

___________ «■ 4

Apsauga Ar Pavojus?
SWEDESBORO, N. J.'"'. — 

Kai du maži vaikai policijai 
(Tasa Ant 4 Puslapio).

Pirmas Szimtmetis Sunkiausias

Szltiemdviem “jaunuo
liam“ iszrodo kad tik asz- 
tuonios deszimts metu atgal 
jiedu buvo pažangieji jauni- 
kaieziai, drąsiai kirsdami 
kelia in vakaru miszkus ir 
lygumas.

Jiedu ir dabar neprisipa- 
žinsta kad jiedu yra jau pa
senę.

Manuel Garcia, po deszi-

nei, apvaikszczioja Visa 
szimtine metu. Jo draugas 
“jaunuolis“ Juan Marron, 
kuris savo ‘ ‘ szimtine ’ ap- 
vaikszcziojo szeszi menesiai 
atgal ir dabar padeda savo 
draugui szvesti. <

Septynios deszimts szim- 
tameczio Garcia giminiu da
lyvavo tose iszkilmese, - 

o o o > \
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Kas Girdėt
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prie Kalėdų pirkimo. Delegatams In
Kunigu Vienybes leidžiamas į

Automobiliams guminiai ra
tai, tajeriai yra atpigę. Dabar 
gera proga naujus pigiai nusi
pirkti

Dideli sztorai jau dabar 
jieszko darbininku del priesz 
kalėdinio biznio.

Dabar ima atpigti refrigera- 
toriai, skalbiamos maszinos ii’ 
televizijos;

Galima tikėtis kad dar daug 
daugiau sukilimu ir Imu tu ’bus 
Rytu Vokietijoje, kai Amerika 
tenai paleis du, milijonus sva
rus sviesto visai už. dyka. Da
bar sviestas tenai kaštuoja 
szesziolika doleriu ant svaro.

Amerik ieczi ai rengiasi 
sviesta už dyka isz d alinti 
puse svaro visiems.

ta
po

Senis Butkus sako kad vi
siems butu in sveikata jeigu 
musu politikieriai per rinki
mus mums pasakytu už ka jie 
stovi, vietoj priesz ka jie eina.

Szviesa) yra tekis baisiai kul- ; 
turingas žurnalais, kad retas 
Kunigais.drysta ar non ji skai
tyti. ’

Nuo gimimo iki aštuonioli
kos metu mergaitei reikia geru 
tėvu; nuo asztuoniolikos 
trisdeszimts ipenkiu metu 
reikia gražios iszvaizdos,

jai 
nuo 

trisdeszimts penkių iki •pen
kios deszimts penkių metu 
mergaitei reikia dėmesio; o 
nuo penkios deszimts penkių 
metu jai reikia vien lik pinigu.

Teisėjas;- “Kiek Poniai me
tu? Bet neužmirszk Ponia, kad 
esi po pri sieką.”

Ponia: Man trisdeszimts du 
metai ir keli*menesiai.

Teisėjas: O J<iek tu mėnesiu?
irPonia: O gi du šimtai 

trys, Pone Teisėjau.”

Visuotini Amerikos
Lietuviu Kongresą
Skirti Tvarka

Kai kurioms organizacijoms 
praszant, pakarto!inai skelbia
me delegatu in Visuotini Ame-

rimo tvarka.
Centrines organizacijos, isz 

kuriu sudaryta Amerikos Lie- !

tuyiu R. Kataliku Federacija, 
Amerikos Lietuviu Socialde
mokratu Sanjunga, Amerikos 
Lietuviu Tautine Sanjunga ir 
Amerikos Lietuviu Tautine 
Sandara), Skiria po 4 delega
tus;

ALT skyriai ir tolygus drau
gija sanrysziai ir komitetai ko
lonijose, po 4 delegatus:

Li ė t u v i s zku j u d i e n r a s z c z i u

redakcijos, po 3 delegatus, o 
kitu laikraszcziu, po 1 delega
tą;

Susivienijimu kftopos, orga- 
nizacinizaciju skyriai, draugi
jos, klubai ir 1.1, po 1 delegatą 
nuo kiekvienu \50 nariu ar di
desnes ju dalies (pav., 140 na
riu turinti organizacija tokiu 
budu skiria 3 delegatus).

Paskirti delegatai turi būti 
aprūpinti reikiamais ' -manda
tais, kuriu kopijas isz anksto 
pasiusti ALT Centrui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago 8, Illinois.

Visuotinis Amerikos Lietu
viu Kongresas invyks Lapkri- 
ezio “(Nov.) 27 ir 28 dienomis, 
(hieagoje, Morrisono vieszbu- 
tyje (Madison ir Clark ulycziu

Lai nelieka ne vienos Lietu
viu organizacijos, kuri nebūto 
Kongrese at st o vau j a m a.

—- Amerikos Lietuviu Tary- 
. bo Vykdomasis Komitetas'.

._____________________ S_____________________________

•prastaispiktadarais, kuriu ap
sukrumas ir slaptos yra del jų
dviejų žinomos; nesi tame atli
kime ant jųdviejų negali pasi
tikėt. Jiedu eina apeziuope 
tamsume, tai ir nieko negali 
surast. Prie to dalyko yra rei-

atsigimusiu tarp visu ant svie
to. Toki žmonis gali visur ras
tis ir visaip persi red i n et iT 
tarp didžiausiu ponu ir taip 
praseziausiu. Trioletam ant 
žmogaus tiktai akia užmeta tai 
jau numano kas do pauksztis. 
Jie suuodžia pėdas piktadario, 
kaip vižlos pėdas zuikio. Tokio 
tai policijauto mums reike.
. — Tokio Lecoquo arba Jo- 
ibin’o tarė sodžiai atsidusęs, tie
du tai bent buvo vyrai! Nes ant 
nelaimes jau neturime tokiu.

P r ok ur a t o r i uš u žs im i s 1 i n o

In Birmingham miestą, Ala
bama, Poniai Charles’N. Em- 
rightpasiskundę polici jantams 
kad neužsimoka. pinigus tau- 
pinti. Ji buvo pasidėjus in 
druskos maisiza keturias szira- 
tines. Vaigis užėjo ir rado ta 
maisza ir tas šimtines ir visa 
jos turteli rszsinesze.

Visi dabar rūpinasi apie vi
sokius moksliszkus žygius, 
apie didingas istorijos knygas. 
Kas musu žmonėms dabar rei
kalingiausia tai senoviszkos 
drukos, didėlėmis raidėmis 
maldaknyge. Tokiu dabar nie
ku nesiranda, o musu senieji 
Lietuviai ju nori ir prašyto 
prašo. Bet redakcijai neuižsi- 
inoketu tokia, maldaknyge 
spauzdinti nes nėra tiek daug 
.skaitytoju. Tai jeigu kuris ma- 
cenatas nori jau taip Lietu
viams pasitarnauti ir nežino 
kur sąvo pinigus dėti, tai tegu 
jis finansuoja, senoviszka mal
daknyge, isz kurios ir jo tėve
liai greieziausiai Dieva garbi
no!

Apvaikszcziojo Kolumbo Diena

Pypkes Durnai

Saule Tekejo

<<

ft>

-x*<

Ar kas galėtu musu Seniui 
Butkui pažiszkiuti kodėl tiek 
daug musu dypuku dabar sta
tosi rašytojais ir mokytojais"?

Daug dypuku sako kad Ame
rikos visuomene ju nesupran
ta, kad ji (tai reiszkia mes) yra 
prasezioka ir jiems nebereika
linga, nes nekultūringa ir už 
tai neinvertina. moksliucziu 
dypuku.

Per lauka, per lauka saule 
tekejo,

O viena mergyte linukus rove. 
Atjojo bernytis per žalia lauka, 
Pririszo žirgeli prie linu 

kampo.
Laba ryt, laba ryt, mergyte 

mano,
Asz tau ir padėsiu linukus 

rauti!
Pro szali; pro szali, szelmi 

bernyti,
Asz tavęs nenoriu nei 

pamatyti!
*Tu manes nenori nei pamatyti, 

O tave mamuže man prižadėjo. 
At jokie bernytis Subatos ryta, 
Bene rasi širduže apsimislyta! 
Atjojo bernytis Subatos ryta, 
Nerado szirduže apsimislyta. 
Laba ryt, laba ryt, mergele

mano,
Kur leisiu bėra žirgą, kur dėsiu 

žiedą.
Leisk žirgą, leisk žirgą in 

pūdymėli,
Mesk žiedą, mesk žiedą in 

rudymeli.
At j okie bernyti Nedėlios ryta, 
Bene rasi szirduže apsimislyta! 
Atjojo bernytis Nedėlios ryta, 
Jau rado szirduže apsimislyta. 
Laba ryt, laba ryt, mergele 

mano,
Leisk žirgą, leisk žirgą in rutu 

darželi,
Mauk žiedą, mauk žiedą ant 

baltu pirsztu.

Ispanijos Karalienes Iza
belės žemeziugai buvo ant 
parodos iszdeti pęr Kristupo 
Kolumbo diena, szio menesio 
dvylikta diena, in Ciudad 
Trujillo, Dominican Respub
likoje.

Daug atcstogaująncziu 
jaunuju buvo tais turtais su-

žavėti. Szitie žemeziugai yra 
tik maža dalis penkių milijo
nu doleriu vertes visokiu 
Kristopo Kolumbo primini
mu, kurie yra surinkti ir su
dėti seniausioje Katedroje 
Naujame Kraszte, kur 
lumbas yra palaidotas.

Ko-

Dy pūkai dalbar leidžia daug 
laikraszcziu ir žurnalu ir dar 
daugiau norėtu leisti, “jeigu 
tik Amerikiecziai kasztus pa
dengtu!”

Istorijos knyga kad ir ge
riausia, tai tik mokslincziams: 
O maldaknyge tai musu tė
vams, tėveliams. Kas musu ne
va vadams sziandien labiau ru
pi: puskepti mokslincziai ar 
tikri, dievobaimingi Lietuviai, 
kurie mus atvedė ligi ten kur 
mes sziandien stovime?

Gal jie lageriuose, nebeturė
dami ka beveikti susimislino 
raszyti.

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

Per paczta, 35 Centai.
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Mahanoy City, Pa.
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sipelnia prefektūroje policijos.
— Asz pripažinau ponui, 

jog jiedu yra perbėgus; atsake 
proku rot orius, nes tai yra 
prasti policijautai, labai nau- 

alas su

Sztorninkai jau ruosziasi

— Ar weprimeni ponas-sau 
f

ponios Rosier ? PaklAuse stai- 
gai.

—; Ponios Rosier? Paklau
sė sudžia, jieszkodamas savo 
pometije ant tuszczio.

— Gal ponas atsiminsi sau 
apie jaje greieziau ipo pravar
de Amelijos jAubert, kalbėjo 
prokuratorius.

— Teip, taji pravarde ži
nau.

- Yra tai pravarde mote- 
kuri per vjena pik,.tadari li

kosi iszduota buk papildžius 
žudinsta ir likosi ant smert nu
teisia. Kone stebuklu, pasiseko 
jei davės! savo nekaltybes ir 
likosi paleista.

Y ...Nuo to laiko nuolatos ji mis- 
lino, kaip atsimokėt tam pik
tadariui, per kuri vos gyva isz- 
liko. O kad ji surast, susinesze 
su policija ir tame laibai iszsi- 
lavino.. Pasiseko jei susekt ta 
bjaurybe ir liepe agentams nu
tvert, nes jisai iszsprudo isz 
nagu pclici jos, bet likosi jis ant 
pmert

n as ?

nuteistu, norint da via 
Ar atsimeni dabar po-

— Ka nuo geriause.
— I oji motore yra davad- 

niause ir teisingiause kokia ant 
svieto pažinau, kalboje toliaus 
prokuratorius. Nuo to laiko 
teip pamylėjo gyvenimą poli-* 
cijanto jog priėmė ta dinsta. 
Musu žmonis praminė ja “ka
tes akis”, ba ji jie mažiause 
daigteli nužvelgė, teip 'kaip ka
tes nakti. Pliektam prisiklau
sė visokiu kriminoliniu teismu, 
ypatingai laike sutarties Orsi- 
niego. Lecoq ir Ju'bin palikia 
ja už lige sau ir laibai ja guodė
jo. Nes ant mus jregiluko, jau 
bus penki metai kaip pamote 
ta dinsta.

— BUS DAUGIAU —

PLATINKIT “SAULE”

, KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

■ I ■

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga; 404 puslapiu, 50c.

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
czįo iszimta isz Lietuviszku

apraszy-

apysaka 
szimtme-

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. 1

No.111—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa 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; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijas apie 
Valukas is?; girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniutę; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. 
,.No.l28—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ang]orius 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, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tė
vą 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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapių, 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 Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargšo; 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.

Kitokios Knygos

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

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

18014—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. \

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

♦

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal 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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

USV 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.

EW Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. X
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“SAULE” MASANOY CITY, Pl.

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Suvalgęs piisryczius Grand 
hotelyje grafas pasirėdęs in 
puikia futra, liepe paszaukt 
doruszka ir liepe važiuot ant

• kapiniu Pere Lachaise. Priėsz 
dideli bromą liepe sulaikyt dor 
ruszkai, iszlipo, ir nusidavė 
pekszezias lig antgrabo Kura- 
dosiu, kur jam kaip rodos buvo 
žinomais, ba ne sukinėjo tiktai 
tiesok ėjo ir niekur įiesusilai- 
kinejo. Juonį arcziau buvo ant
grabio, tuom daugiau žmonių 
pasitikinejo. Norėdamas prasi
lenki einanezius, pasuko in szat- 
li kad galėtu isz kito szono pri- 
eitie, nes czion jam užstojo ke
lia vienas isz policijos tarnas.

— Czion nevalia eitie ne
vienam, tarė. '

— Del ko?
— Ba/ uždrausta, atsake 

s t aezi a i p o 1 i c i jau t as.
Grafas stojo ir pamišti nes 

valandėle tarė:
— Turiu ponui pasakytie, 

jog nepribunu in czion isz ne
žinių, nei isz akyvumo, nes no
riu atlankytie ęntgrabų kuris 
randasi tolinus prie ailes. Ai
tai ne vale?

— Sziandien ne?
—- Ar tiktai man vienam 

neimtu pavėlinta?
— Gailiuosiu labai, mano 

pene, nes turime prisalkyma nei 
vieno neleist.

Grafas Juan suprato, czion 
ginezas ant nieko ndprisiduois 
norėjo vienok pradetie pasi
kalbėjimą su policijautu, idant 
daisižinotie nuo jo apie tai, kas 
ji taip labai apeitinejo.

— Ir isz kokios priežasties 
tokis rustus'prisukimas? Pa
klausė.

— Norint policijantaš 'bu
vo piktas ir pradėjo apsakyt 
apie viską., kaip-ir ka atsitiko 
toji baisi žudinsta, o apie juo
du apstojo daugumas žmonių 
klausė pasakojimo policijanto.

— Katrame antgralbije li
kosi papildinta 'žudinsta? Pa
klausė grafas Juan.

— Antgralbije Isipanines gi
mines Kuradosu.

Jaunas Isipanas pabalo kaip 
drobe.

— Ar ponas tikrai žinai? 
Paklausė atsimainusiu balsu.

— Žinai ko nuogeriause", 
atsake policijantas. Dasižino- 
jau apie tai nuo kapiniuio sar
go.

Grafas Juan nuleido galva ir 
rodos sopulu apimtas, paskui 
padekavojas gražiai už žinias, 
tuojaus dingo tarp žmonių.

Ir mislino eidamas: Kas ežia 
teip baiisiiaus atsitiko isztikro 
neiszmana.u! Turiu apie ta vis
ką. dasižinotie! Skubam žings
niu iszejo isz kapiniu, jau no
rėjo sestie in karieta, kad sztai 
praeitinejo kokis tai žmogus, 
neszdamas ant peties medini 
kryžių kliktelejo nuo dyvo, 
prisiartino prie grafo, tarė su 
nusižeminimu:

— Perprasz.au pono nore; 
cziau žodeli pakallibet.

Jaunas Ispanas atisigryžo, 

“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.

dirstelėjo ant žmogaus jr tarė: 
— KaVnorite nuo manės ?
Nepažinstamas matomai su- 

I drebiojo, girdėdamas svetimže- 
! rnitzka kalba grafo.
, — Norėtau tiktai pono pa-
i klaust, tarė juk ponas užvakar 
Į pirkai mano krome prie uly- 
! ežios Roquette vainiku isz 
! braszkiu (nesmertelninku).
i — Gal būtie: isztikro pir-7 1

Nekurios moterėles vėlina
būti patogioms, 

Ne kaip iszmintingomisi; 
Kvailoms negu biaurioms, 
Bet vėlina būti biaurioms 

ne kaip senoms.
O bet ant szimto vyru

ap s i v ed a v o s d e v yni, 
Del patogumo moteres, 
O tik viena del meiles.

Likusieji jieszko pirmoje 
Eileję morgu su pasogu, 

O antroje, merginu su 
Gera szirdžia, mokslu, protu 

ir geru gaspadiniu, 
O ir dorybe,

Kuri suteikia didžiausia laime 
luome moterystes,

Daro ramu ir saldu 
gyvenimą žmogui.

Taigi, katrie vyrai yra
i szm i n t i n g i ausi e j i ?

/ * '* *
Žiūrėdami sziandien imt 

svieto, 
Kas aplinkui mus dedasi, 

Gal ne vienas užklaus
saves:

Kokis bus padėjimas musu 
jaunos gentkartes ?

Ant to klausymo nereikia / 
daulg maustyti,

Ir lengvas yra. atsakymas: 
Jaunieji auga, susilauks 

vaiku, 
Rupin-sis apie juos ir,

Uždavines sau ta
' pati klausymą: 

Koki bus žmones isz 
ateinanezios gentkartes? 

Ta pati klausinėjo musu 
diedukai, 

Panasziai rūpinosi musu
4 tėvai, 

Ir tai]) pat rūpinsis musu 
vaikai,

Ir j u vaikai!
* * *

Didesne dalis kvailiu ant • 
svieto, 

. Sau mano kad supranta 
Tiesas geriau už advokata.

Puse daljs isz-ju mano, 
Kad gal gydyt ligas geriau 

uiž daktarus. 
0 dvi czvertys isz ju sako,

Kad geriau pasakytu 
pamokslu už kunigą,

Bet visi yra tos nuomone, 
Kad geriau rodytu 

laikraszti, 
Ne kaip pats redaktorius.

— Ne skanus valgiai ir ge- 
rymai suteikineja svecziui 
smagumą, bet gražus žodeliai 
isztarti isz atviros szirdies, pa- 
vieszina sveczia.

kau vainiką-, nes tikrai negalų ■ dasipranta, jog ji nužiurau, ga- 
pasakytie kokiame krome. ' Ii per tai taje teismą padarytu?

_  Teip, tai mano, atsake tikai. Tai vaikine gilukis ma
li epažinst am as dairydamasis mo, jog susekiau. Važ uosiu pas- 
aplinkui, ir ponas nuneszai in kui ji net lig jo butines, kada 
antgrabi Kuradosu? . dažinosiu kur gyvena, tai bus

— Gal būtie, atsake sausai,! viskas gerai. Dideliai prisitar- 
grafas. Kam tiejei visi klausi- i liausiu valdžiai ir tėvynei ma
mai? ' ! no. Visi laikraszcziai paminės

_  Del to, jog kaip' ponasd mano'varda. O tai bus puikus 
iszejai nupirkęs vainiką, tai apgarsinimas mano prekystes! 
pažiurėjas ant pinigu, buvo tai Teip mislino važiuodamas, nes 
Angliszkas pinigas, vertas 25 ir karieta vejama pradėjo jam 
frankai tai turiu ponui sugra- isz akiu isznykt. Nuvažiavo 
žint 6 frankus. Esmių dorina i per bulvarą ir pasuko in di- 
žmogum ir džiaugi uosi u jog į džiausus bulvarus. Afit kart
galiu ponui sugražint tuosius ' 

. . ipinigus.
— Asz netikiu jog ponui 

daviau Angliszka pinigą, tarė 
Juan, nesi jeigu teip, lai nerei
kalauji ponas man tuosius pi-, 
nigus sugražintie..

— Nes praszau pono.
— Jeigu ponas nenori, tai 

atiduokie ubagams. Pertrauke 
ant galo grafas nekantriai, sė
do in karieta, ir liepe važiuot.

-— Važuok sau, važiuok tu L 
piktadarį, nenuvaižuo.-i tu toli 
ba asz ei su paskui tave, mur
mėjo Letellieras, kupezius nuo 
grabini u papuosziu, bėgdamas 
ant stoties kur daug doružku 
stovėjo. Szoku greitai ant vie
nos ir paszaiike ant važny- 
cziaus. Dvideszimts franku na- 
grados, jeigu nenuleisi nup 
akies szitos karietos kuri sztai 
ten važiu oje!

— Gerai ponais. Dvide
szimts franku ne teip greitai 
gali uždirbt, f

Važnyczius suplakė arki i ir 
leidosi paskui doružka grafo 
Jua.no, kuri teįpos-gi greitai 
važiavo per ulyczia de Ra- 
quette. Letellier žiurėjo persi- 
kreipės per Įauga, karietaites 
ir žiurėjo kad isz akiu neisz- 
nyktu, o kurios ir numera ne- 
užmirszo. ‘Buvo persitikrinęs, 
jog susuke dviguba žadintoja. 
Czion ne yra klaida, teip misli
no sau, yra tai žudintojas! Tuo
jaus ji pažibau ant geltonu 
plauku ir pabarytu, ant akulo- 
riu ir svetimtautines kalbos. 
Ir jisai suvis nusigina jog pir
ko vainiką ir nunesze in ant- 
gralbi kur radosi, jis suvis ne-

Naujas Amerikos Augsz- 
cziausio Teismo Teisėjas, 
Earl Warren,' szeszios de- 
szimts dvieju metu amžiaus, 
buvęs Californijos valstijos 
Gubernatorius, linksmai pa
sisveikina su laikrasztinin- 
kais, kai jis ineina in Augsz- 
cziausio Teismo ofisus.

Jis priėmė Teisėjo prisie-

atsikvepe.' Pagelba atsirado 
del jo ba sutiko pulką kareiviu 
gryžtaneziu nuo musztro. Do- 
lužka Jiiano turėjo kiškuti su
silaikyt kad praleist kareivius 
ir tokiu fondu dasivyjo Letelle- 
ris.

— Dabar važiuosi paskui 
ji, tarė per langeli karietos in 
važnycziu.

— Tiktai nepaleisk ji ?sz 
akiu.

— Kur-gi asz paleisiu, ži
nau jau, jog tai numeras 2750.

Pulkas praėjo, karieta grafo 
sujudo nuo vietos, nes turėjo / »
važuot pamaželi ba ant bulva
ro buvo daug žmonių,'tai ir ve-' 
jentei karietai buvo • galima 
tuo ja us paskui važuot.

Ant vidurio ulyczios Rauge- 
ment, jaunas Ispanas nuleido 
Įauga, patraukė vežėju už apy
kakles ir paszauke; prie Bre- 
banto!

Važnyczia lingtelejo su gal
va jog supratę. Norint buvo 
grafas susini]lines, bet pagal 
prižadejima savo draugams, 
norėjo pas Brebanta užsakytie 
pietus del 20 ylpatu. Kada ka
rieta susilaikė, Juan iszlipo ir 
nuėjo in restaurabija. Letellier 
ant to visko temino.

— Susilaikyk, paszauke 
ant važnycziaus, tasai žmogus, 
paskui kuri ganomos, inejo pas 
Brebanta. Turi czion palaukt.

— Gerai pqgias. Ar hutu 
tiek laiko, idant savo arklui 
galetau duot biski abrako.

— To nežinau. Galėsi pas
kui i pa.szert savo arki i, turi 
Imti pasirengęs važuotie to

Naujas Amerikos Teisėjas

ka ta paezia diena, kada 
Augszcziausias Teismas pra- 
dejo,savo asztuoniu menesiu 
posėdžius.

Teisėjas Warren pareina 
isz paprastos darbininku 
szeimynos. Jis nėra nei mili
jonierius, nei koks augsztas 
mokslinczius.

Darbininku uniju atstovai 

linus bile kokia valanda. .
Praėjo keliolika miliutu, o 

nužiūrėtas razbaininkas ne isz- 
eitinejo isz restauracijos.

— Ne paleido karjetos, tai 
gal-netrukus važiuos toliu, kal
bėjo Letellieras. Gal valgo ois- 
terius ir gere szampana, užkie 
ncvidone-razbaininke, ba da 
szi vakara kitokį gausi valgi 
nuo rando.

Jaunas Ispanas, del kurio 
buvo prikiszta toji kalba, 'už 
steliavb pas Brebanta puikius 
pietus ir isze'jU.s volei sėdo in 
karieta kaęl ka greieziauso pri- 
butie in Grand lioteli.

Pi'iesz" hotel i pribuvęs iszse- 
do, užmokėjo važnycziui ir iu- 

: eji. per i.romą in puiku koteli.
LLobcllieras liepe tei.pos.-gi 

sustot, iszlipo isz karietos ir 
isztolo nusidavė paskui nužiū
rėta žadintoju.

Tarnas hotelinis žemai pasi- 
klonojo jaunam Ispanui praei
dami a s pro ji.

— Ar pažinsti ta ji poną? 
Paklausė jo Letellieras.

— Juk matai ponas jog pa
žinsiu ji, jeigu kloni’ojosi jam 
atsake sziurksztai tarnas.

— Ar jisai czion gyvena 
pas ju /Grand liotelije ?

— Kas ponui do to, kam 
manos klausai apie tai?

— Vietoje’ atsiakimo, kup
ezius inbruko jam in delną dvi 
traukines.

— O tai kas kitas, atsake 
tarnas hotelinis1, teip, tas ponas 
sziezion gyvena pas mus.

— Ar tai svetimžemis?
— Teip. Ispanas1.
— Kaip vadinasi?
— Grafas Juan Smoles.

, ‘ — D ek u i; d a s i ži n o j au k o 
I nfan reikėjo.

Grafas Juan Smoles, garsin
gas locno amato gal pabėgėlis 
isz kalėjimo, murmėjo in save 
sėsdamas in karieta.

— Uždirbsi dabar dvide
szimts trankiu taro in važny
cziu. Dabar susiderėkime ant 
valandos. Va'žnoikiva greitai in 
prefektūra policijos! Vaižny- 
cze suplakė arki i.

— Žiurekie net in prefek
tūra suniurnėjo sau po nose 
važnyczia.

tuojaus jo užklausė ka jis 
mislįną apie ta “Taft-Hart- 
ley Instatyma,” priesz kuri 
visos unijos yra nusistaeziu- 
sios? Jis. nusijuokdamas at
sake, kad jis dar pats nebe
žino, nes jis dar neturėjo 
progos su Prezidentu D. Ei- 
senhoweriu pasiszneketi ir 
pasitarti.

— Tai gal paskui koki pik
tadarį ginevosi. <) taisai ponas 
ka vežu, ar tikfoenb nebus slap
tos policijos naris. Asz teip 
tuojau mislinau.

* * . *
Daugybe žmouiu buvo apgu

liu apie lavonine, jog net turė
jo policija ant kart visu nein- 
leidinet. Abudu lavonai gulėjo 
ant mūrinio stalo. Kozmam pri
buvusiu buvo vale žiiiretie ant 
negyvėliu kėlės sekundas. 
Tarp pribuvusiu. Katrie atsi
lankė in lavonine, kada, ir mes 
dabar m isle persikėlėm in 
czion, radosi du vyrai, kurio du 
drauge pribuvo.

-- Žiūrėk, ipasznabždejo 
vienas isz jųdviejų, turintis 
apie penkis deszimts metu 
prastai pasirodęs, žiūrėk, kas 
do gilukis, priektam parode 

su pirsztu ant nužudintos mote
res.

— Jijie turi ženklus.: vie
nas ant kaklo, kitas po kairia, 
krutinę, tasaihurszas žinojo ka 
daro.

— Gerai pataikė, atsake 
antras.

Žmonys katrie stovėjo szale 
jųdviejų, panasziu in tikrus 
ra zba in inkus, negu in dorus 
žmonis, piktinosi, girdėdami 
tokias kalbas.

— Greieziau! Greicziau 
traukitės toliu! Szauke polici
ja.

Mine žmonių pasistūmė ke
lis žingsnius toliu ir susilaikė 
prie lavono vyro.

— Tasai turi tiktai viena 
ženklą, turėjo nei neszyiptelet, 
ba gerai pataikita.

— Nes ka tai jis turi ant 
rankos ? Dadave pamaželi pri
silenkdamas prie ausies savo 
draugo.

— Nustok, atsake tas, pra
dedu pažintie ji. M

— Tu?
— Na teip.
— Ar tai butu vienas isz 

muso?
— Paeina isz Poissy, asz ji 

pats su mano peiliu paženkli
nau, ar gal gražiai man pasise
kę ?

Draugas pakumszejo su al- 
kunia, idant tylėtu.

— Greicziau! Greicziau! 
Szauke dažiuretojiai.

Invecle naujus žmonis kada 
tuosius iszleidinejo per kitas 
duris.

Abudu latrai iszejo skubiai 
isz loviu i nes, ir pasuko in sza- 
li Jardin das Plantes.

— Ar isztikro nepažiūrė
jai? Paklausė vienas, tu jam 
ant rankos iszbaai taji ženklą? 
- — ' Esmių teip persitikrinęs 
kaip asiz vadinuosiu Silvan van 
Coran. Buvau su tuom kurnu 
Poissy, kaip mano penkis me
tus atsėdi nejau kalėjime; jau 
tai daug laiko nuo to praėjo. 
Buvo tai puikus pauksztelis ir 
prigulėjo prie kokios ten ban
dos.

— Bet likosi nužudintas.
Ir nusidavė abudu draugai 

ant arklines turgavietes ir už
ėjo in praseziause kareziama.

* * *
Policija jokiu spasalbu nega

lėjo susekt žadintojų.
Sudžia Gibray stengėsi viso- 

kais spasalbais, nes buvo ant 
tuszczio. Iszdave paliepima, 
persiredinet policijai visaip, ir 
landžiot po žmonis. Tokis spa
sabas tankiause atneszdavo ge
ra vaisa. Nes ir tiejei agentai 
sugryžinejo be nieko, ba visur 
girdėjo kalbanczius apie žu
dinsta, daugiau nieko.

*1**** ***
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Viesz. Jėzaus ir 
. . . MALDA . . . 

Motinos Szvencz.
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Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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, Ant rytojaus po piet, kada 
jau ponas Gibray iszeitinejo isz 
sūdo namo, lieipe prokuratoris 
praszytie pas save, tuojaus jis 
nusidavė pas ji.

— Ar ponas norint ka dasi- . 
žinojai? Buvo pirmutinai žo
džiai prakuratoriaus, kada in- 
eitinejo p. Gibray.

— Ant nelaimes nieko, o 
nieko, atsake Gibray.

— Tai toji teismą suviš ne- 
ženge pirmyn?

— Teip, net sarmata del 
mus. Tiktai tas yra davestu 
daigtu, jog viena ranka likosi 
abudu nužudinti. Isz pradžios 
mislinau, jog žudintojas yra 
isz augszto gimimo, ar jog tai 
yra kokie giminiszki veikalai.

— O dabar ponas kitaip 
mielini?

— Konia.
— Del ko?
— Ba nužudinte nepriguli 

prie augsztas gimines, mato
mai isz prastu, vyras turi isz- 
deginta ženklą, ir jis ir jijie ne
turėjo jokio ženklo ant drabu
žiu apatiniu.

— Tai da nėra dasektu 
daigtu priesz pirmutini dalei- 
dirna pono. Nužudinti gali bū
tie tarnais augsztu giminiu.

— Nes kam žudintu pras
tus tarnus?

— Ba gal jie dirbo isz pa
liepimo savo ponu, ir žinojo 
slaptybes giminines, per ka li
kosi nužudinti, idant kadai ne- 
iszduotu.

—: Jeigu butu tarnais tur
tingu giminiu, tai kas norint 
butu lavoninėje pažines.

— O isz kur ponas žinai, 
jog teip ne yra?

— Ba. niekas man apie tai 
ne danesze.

— Ar daug žmonių in lavo
nine atsilankė?

— Daugybe. Policijantai 
tiktai po szeszis inleidinejo. i

— O ar tarp tuju žmonių 
buvo ir musu slapti agentai?

— Žinoma.
— Katrie?
— Jodelet ir Martel labai 

perbėgus žmonis, augsztai nu-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Atsimink! Mielas Skaityto* 
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Perprasz.au


’‘SAULE’’ MAHANOY CITY, " -

Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Rajpolio Arkangelo, o Tautisz- 
ka Vardine: Daugailius. Ir ta 
diena: 1936 m., Vokietija susi
tarė su Italija susidaryti ben
dra, Faszistini frunta . įpriesz 
Europa; 1795 m., Rusija užėmė 
Lietuva; Lietuvos valstybes 
padalinimas; 1940 m., Hitleris 
su Prancūzijos valdovu Petain 
susitarė ir pasižada viena ki
tam padėti; 1947 m., Senato
rius Robert Taft, Republikonas 
isz Ohio vals., stojo in Prezi
dento Rinkimus kaipo kandi
datas; 1941 m., Vokiecziai Na
ciai suszau.de 50 Prancūzu 'be
laisviu, už tai kad vienas Na
cis karininkas buvo nuszautas; 
Darbininku Diena, New Zea
land kraszte; 1921 m., du raz- 
baininkai Gerald Chapman ir 
George Anderson apvogė paež
io vežimą, troka, paeziame vi
durdienyje, ant didžiausios 
New York miesto ulyczios, 
Broadway. Jiedu gavo $1,454,- 
129. Jiemdviem pasiseko laiki
nai pasprukti, pabėgti, bet vo
kiau buvo suimti ir in kalėjimą 
patuipdinti, gavo po dvide- 
szimts penkis metus, jiedu pa
bėgo isz ' Atlanta kalėjimo, 
Georgia valstijoje. Anderson 
buvo nuszautas Spalio 31 d., 
1925 m., o. Chapman buvo pa
kartas Connecticut vals., kur 
jis buvo nuszoves policijauta; 
1'861 m., Western Union Kom
panija pradėjo telegramas 
siųst skersai platu Amerikos 
kraszta, Augszcziausias teisė
jas Stephen J. Field telegrama 
pasiuntė isz Californijos in 
Washingtona Prezidentui A. 
Lincoln u i.

• — Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kristaus Karaliaus ir 
Szv. Darijos, o Tantiszka Var
dine: Karigaila. Ir ta. diena: 
1648 m., buvo sudaryta West
phalia Taika, kuri užbaigė 
trisdeszimts metu tikybini ką
rą ir invede tikėjimo pripaži
nimą visoje Europoje; 1888 m., 
gimtadienis iszradejo Richard 
E. Byrd, kuris buvo pirmas 
žmogus pasiekti abi aszigali 
musu skritulio, musu svieto, ir 
Pietini ir Sziaurini aszigali; 
1936 m., Rymos Berlyno aszis 
sudarytas, sutartis tarp Vokie- 
t i jos ir Italijos.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Ėvaristo popiežio, o Tantiszka 
Vardine: Nagis. Taipgi ta die
na: 1825 m., Erie kanalas ati
darytas. Pirmas laivas pradė
jo per ta kanala plaukti Spalio 
26-1 a diena ir pasiekė New 
York miestą Lapkriczlo 4-ta 
diena, tasai kanalas kasztavo 
$7,150,000, jis yra 363 myliu il
gumo, laivai nuo szio laiko ga- 
įpjo per Hudson upe ir per di
džiuosius ežerus plaukti in 
Aitaerikos vidurines valstijas. •

— Buvęs miesto gyvento-z 
jas, Juozas Lapinskas, nuo 426 
N. Delaware uly., Minersville- 
je, kuris nesveikavo per koki 
tai laika ir gydosi in Gerojo 
Samarioczio ligonbuteje Potts- 
villeje, numirė Utarninko ryta 
6:45 valanda. Velionis gimė 
Lietuvoje. Atvyko in miestą 
Mahanoy City 1903 metuose, o 
apie penki motai po tam apsi
gyveno Minersvilleje. Jo pati 
Mare mirė 1943 m. Velionis bu- Į 
vo an gi ia kasi s, ir pasikutini 
karta dirbo Bast kasyklose 
Ashland oje. Paliko dideliame 
nuliudime: dvi dukterys: Ona 
Miles, Minersville ir Mare Hill

California; keturios sunu: Jur
gi, California; Vinca ir Juozą, 
Minersville ir kareivi Sgt. Je
ronimą, kuris tarnauja prie 
Marinu, Quantico, Va., taipgi 
broli Marciela isz Mahano- 
jaus, ir keletą anuku ir anūkes. 
Velionis prigulėjo prie Szv. 
Prane i s zk a u s pa r ap i j o s.

Amžina atilsi!

— rtarninke pripuola Szv. 
Florencijos iv Szv. Sabinos pa
nos, p Tantiszka Vardine; Ra
mojus. Ir ta diena: 1878'm.., 
Manhattan Savings Institution 
kanka buvo apvogta, ant trijų 
milijonu doleriu, lai gal di
džiam i a vagyste musu kraszte, 
tos vagystes darna atliko Geor
ge L. Leslie; 1913 m., Preziden
tas Woodrow Vilsonas priža
dėjo kad Amerika niekados nei 
per tarybos, nei per karo smur
tą niekados neims ir nesieks, 
nei vienos tautos žemes; Ame
rikos Laivyno Diena; 1949 m., 
Prezidentas Harry Trumanas 
paszalino Admirolą Louis E. 
Denfeld isz jo vietos kaipo Lai
vyno virsziniukas; 1430 m., nu- 
m i i *e D i d ž io s i o s Li e t u v o s K un i - 
gaiksztis Vytautas; 1904 m., 
Npw York mieste atidarytas 
‘ ‘ S u'bw a y ’ ’ p ožem i n i s v až i a v i - 
mas; 1858 m., gimė Prezidentas 
Theodore Rooseveltas, o pasi
mirė Sausio 6 d., 1919 m.; 1917 
m., pirmieji Amerikiecziai ka
reiviai buvo užmusizti ir su
žeisti Prancūzijoje in ta Pirma-' 
ji Pasaulini Kara.

-------------o-------------

— Ne visokį insteigimai, 
nei puikiausi rakandai, bet 
mandagumas papuoszineja 
kožna narna.

----- □-----

^Pirkie U. S. Bonus!

TRYS DIDIEJI
JIESZKO TAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Anglija pas Churchilli. Jis bu
vo pasirengęs važiuoti su Pre
zidentu D. Eisenhoweriu in 
Meksika, bet kai tik apie Chur- 
chillio pasiryžimą dažinojo, jis 
pamirszo apie Meksika ir nusi
skubino in Anglija. Jis Chur- 
chilliui prižadėjo kad Eisenho- 
weris sutiks susitikti su Sovie
tu Rusijos Malenkovu ateinan
ti pavasari, jeigu Churchillis 
iki tada palauks. Bet tas susi
tikimas invyks ne Kremline, 
bet kur kitur, ir tik tada, kada 
Sovietai savo darbais parodys 
kad jie nori ne propagandos 
bet Taikos.

Ar musu Sekretorius pasi
seks inszneketi ir intikinti 
Churchilli kad dabar reikia pa
laukti, ar ne, tai klausimas in 
kuri tik laikas atsakys.

Churchilliui gal jau per 
daug metu ant pecziu, kad jis 
neatsimena kaip ir kiek sutar- 
cžiu Sovietai yra sulaužė per 
keletą metu, kad jis dabar no
ri tenai važiuoti, kaip Cham- 
berlainas važiavo su lietsargiu, 
“umbreliu” pas Hitlerį ir taip 
prirengė visiems mums Antra 
Pasaulini Kara.

EROPLANAS SUDU
ŽO PASIKELDAMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

neles Ann Krause isz Philadel- 
phijos, kuri iszvede daug tu 
keleiviu isz to eroplano.

27 Sužeisti. Busas Dave In Troka

Greitas autobusas, beva
žiuodamas isz New York in 
Vaszingtona, apsivertė ir 
nusirito nuo New Jersey 
Turnpike vieszkelio in Swe
desboro, New Jersey.

Autobusas atsimusze in

stovinti prie vieszkelio tro
ka. /

Daugiau kaip dvideszimts 
septyni keleiviai buvo su
žeisti, isz kuriu asztuoni la
bai pavojingai.

Autobuso draiverys, Jo

seph Connerton, policijai 
aiszkinosi, kad jis biski pa
spaude savo buso stabdžius, 
kad pra’eidus kita automo
biliu, kai jis staiga pamate 
ta stovinti troka be szviesu.

□ □

Už Geležines Uždangos
Bolszevikiszka Žvejy
ba: Sėdi Ant Kranto 
Ir Žuvys Lekia Pagal 

Veikimą

Eroplano lakupai ir darbi- ’ 
ninkaibuvo: Kapitonas Cecil 
C. Foxworth, isz Summit, N. J., 
lakūnas; E. M. Engle, isz Great 
Neck, N. J., pagelbininkas la
kūnas; L. D. Devries, isz Haw
thorne, N. J., inžinierius; ir Al
bert Folli, isz Clifton, N. J., ke
leiviu prižiūrėtojas.

Septyni keleiviai buvo dak- | 
tarų aprūpinti ligoninėse ir 
paskui paleisti. Lakūnas, lakū
no pagelbininkas ir inžinierius 
nebuvo nei sužeisti.

Žuvusieji keleiviai buvo tris
deszimts devynių metu am
žiaus George Fisher, isz West 
Hartford, Conn., ir Daktaras 
Juan Bajandas, isz Puerto Ri
co.

George Fisher biznio drau
gas ir bicziulis sako kad Fisher 
dvieju vaiku tėvas važiavo in 
Puerto Rico ant atostogų. Tik 
ana sanvaite jis buvo iszrink- 
tas Apdraudos Kompanijų 
Agentu Prezidentas.

Tik vienas keleivis iszliko 
visai nesužeistas. Jis yra pen
kios deszimts devynių metu 
amžiaus Emlen P. Wayne, val
džios darbininkas, kuris gryžo 
in Puerto Rico.

Kai kurie keleiviai buvo to 
trenksmo iszmesti isz to ero
plano taip toli kad jie nebuvo 
apdeginti, bet buvo labai to 
trenksmo sukriesti.

Eroplanas buvo New York 
mieste sulaikytas daugiau kaip 
visa valanda del miglu. Jam 
buvo pavėlinta pakilti keletą 
minueziu priesz dvylika isz ry
to.

Kai tas eroplanas dar buvo 
ant žemes bet jau buvo insibf - 
gejes pakilti, staiga pasirodė 
liepsnos aplink ji visa. Jis su
stojo apie tūkstanti penkis 
ss imtus pėdu nuo vietos isz kur 
jis pradėjo insibegeti. Bet jis 
jau buvo kaip laužas, yienas 
gaisras.

Lakūnas Foxworth s^ko kad 
jis užmatė kad jo eroplanas de
ga kai tik jis pradėjo važiuoti. 
Jis tuoj aus užkirto visus savo 
eroplano inžinus kad gazolinas 
neužsidegtu. Bet tuo paežiu 
laiku miglos vėl jo eroplana isz
visu pusiu apsupo.

KARABINAS
NAMUOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

papasakojo kaip vagis, insilau- 
žes in ju namus nuszove jųd
viejų trijų metu broliuką, po
lici j antai labai rimtai iszklau- 
se ju pasakos, bet spėjo kad 
ežia ne viskas pasakyta, ir kad 
ta pasaka yra tik pasaka.

Taip ir iszejo. Kas ten isz 
tikrųjų atsitiko, tai dar dides
ne nelaime, negu kad kokis va
gis Lutu ta mažuti nuszoves.

Kai tėvai buvo iszeje, de- 
szimts metu amžiaus Joan Ma
rie Monahan su savo broliukais 
szesziu metu Robert ir trijų 
metu Lawrence, susijieszkojo
medžiokles karabina, kuris bu
vo tėvu miegamajame kamba
ryje.

Jie buvo mate daug apie 
razbaininkus, “cowboys” ir 
“Indians” ant televizijos ir 
ant muving-pikezieriu. Ir nuta
rė taip pat daryti. Beloszdami 
kaip jie mate ant televizijos, 
jie susipesze už ta karabina. 
Vienas isz ju netyczia paspau
de karabino gaiduką. Kulka 
pataikė mažam Lawrence sta- 
cziai in szirdele.

Jo sesute ir broliukas baisiai 
iszsigando, isznesze savo bro
liuką in darža ir paskui isz 
pirszto iszlauže ta pasaka apie 
vagi.

Tėvas sako kad karabinas 
buvo tuszczias, bet kad szaMa 
karabino buvo kulku. Tokie 
atsitikimai beveik viisados bū
va skaitomi kaipo nelaimingo
mis nelaimėmis. Bet ežia ran
dasi teipgi ir nemaža neapsi
žiūrėjimo ir neapsaugos.

Daug žmonių aiszkinasi kad 
karabinas namuose reikalingas 
del apsaugos, bet tankiai tokis 
karabinas sudaro daug dau
giau pavojaus negu apsaugos, 
kai namuose randasi maži vai
kai.

JIESZKO BUVUSIO 
KALINIO

Advokatas Buvo Nu
žudytas Ana Menesi
PHILADELPHIA, PA. —

Policijantai dabar jieszko pa

bėgusio kalinio, kuris yra in- 
tartas Už nužudinima penkios 
deszimts penkių metu amžiaus 
advokato, Elmer A. Schroeder 
ana menesi.

Pabėgės kalinys yra dvide
szimts metu amžiaus Basil 
Kingsley Beck, kuris su revol
veriais prasiszove pro polici- 
jantus in Trumann, Arkansas, 
ano menesio penkta diena, ir 
paskui buvo užmatytas Phila- 
delphijoje.

Dvi jaunos moteriszkes ji 
] pažino, ir policijai pranesze 
kad jis buvo susidraugavęs su 
tuo nužudytu advokatu, ir su 
juo baliavuojo tik keletą dienu 
ir nakeziu priesz tai kada tas 
advokatas buvo nužudytas.

Viena jauna moteriszke sa
ko kad ji tam pabėgusiam ka
liniui isz kojos isztrauke maža 
gabalėli plieno, ir kad jo koja 
buvo isztinus. Policijantai da
bar perspėja visas ligonines ir 

i visus daktarus, tuojaus polici
jai praneszti jeigu kokis žmo
gus ateitu su isztinusia koja.

MEDŽIOTOJAMS 
SARMATA PADARE

HAMPTON, S. C. — Clyde 
DeLoach su savo draugais isz
ejo in medžiokle. Jis savo žmo
nai insake prisirengti kepti 
bredžio mėsa, kuria jie tikėjosi 
parsineszti isz medžiokles.

Po kiauros dienos medžiok
les miszkuose, visi jie parėjo 
tuszti, nieko nepesze, nieko ne- 
pagave, nieko nenuszove. Bet 
jo žmona jau buvo prirengusi 
jiems gardžia vakariene isz 
briedžio mėsos.

Kai visi jie iszejo in me
džiokle, j u szuviai taip iszgaz- 
dino visus briedžius, kad vie
nas atsidūrė in jos darža. Ji 
pasiėmus pagali ta briedi nu
dėjo ir paskui isz tos briedžio 
mėsos, buvo pagaminus visiem 

! tiems pavargusiems medžioto
jams gera vakariene. Jie su sa
vo szautuvais nieko nepagavo 
nieko nenuszove, o žmona, tu
pėdama namie susimedžiojo di
deli briedi ir ji jiems iszkepe, 
kai jie sugryžo isz savo nepa- 
sekmingos medžiokles.

Bolszevikai nepaprastai gi
riasi “Klaipėdos traleriu lai
vynu” esą, jie prigaudė tiek ir 
tiek žuvies, atliktos tokios ir ■ 
tokios normos ir taip toliaus. 
Vienok “Tiesa” Rugpiuczio 
29 d., Nr. 204, atskleidžia kita 
medalio puse, isz tikro yra vi
sai netaip, negu per radijus 
mėgsta tiesa klastoti ju paežiu 
propaganda. “Tiesa” ginezina 
kad “menuo isz menesio Klai
pėdos traleriu žvejybos laivy
nas neiszvyko užduoeziu, lik- 

i damas kas karta skolingas gy
ventojams deszimtis tukstan- , 
ežiu centneriu žuvies. O juk • 
laivynas auga, jis aprūpinamas i 
puikiais laivais, naujausia žūk
les veikimą. Atrodo, yra visos 

! sanlygos isznaikinti atsiliki- j 
ma”. Deja Sztai “22,5 paras 
plaukiojo juroje kap. drg. Bie- 
lozarovo vadovaujamas laivas 
ir invykde vos puse užduoties. 
O mažasis žvejybos traleris Nr. 
88, iszbuves juroje 20 parų, tė- 

invykde vos 28% veikimo. Žve
jybos darbuotoju tarpe yra ne
maža jaunu specialistu, netu- 
rinežiu reikiamo patyrimo”. S. 
Budrys toliau raszo, kad juro
je esantiems laivams “vado
vaujama isz kabinetu”. Net 
pats skyriaus vedėjas Taraso
vas “gaudo žuvi sėdėdamas 
krante ’ ’, todėl1 ‘ daugelio laivu 
atvežtos žuvies ruszingumas 
yra žemas”, labai silpnai val- 
dojamas laivu paruoszimas 
priesz iszplaukiant in jura, me
chanikai mėtomi isz laivo in 
laiva, o “žvejybos uoste nuo
lat galima iszvysti stovint de
szimtis laivu net ir tuomet, 
kai žūkles sanlygos esti nepa- : 
prastai palankios. Laivu re
montas trunka pernelyg ilgai, 
krante lieka ir tokie laivai, ku
rie pilnai paruoszti plaukioji
mui, nes nesupainuotos ju in-' 
gulos”. Todėl “visumoje del 
sziu priežaseziu laivynas nu
stoja kas menesi tukstanezius 
va’andu. Stovi uoste neisznau-

I dojami laivai, vaiksztineja po 
kranta tu laivu ingulos, kaltina 
kadru skyrių, kad reikalas ne- 

’ juda isz vietos ”. Žodžiu sakant 
kaip visur taip irxczia tvarka 
Bolszevikiszka. Tuo tarpu tra
leriams ‘ ‘skirtas papildomas 
uždavinys: Sugauti sziais me- 

j tais papildomai virszum meti
nio veikimo 20-25.000 cnt. auk- 
sztos kokybes žuvies.” Vadina
si, veikim&s žygiuoja savo ke
liu, o tikrove, vėl savo. Veikto
je gi žvejojama, ant kranto ir 
kabinetuose, kuo priversta

I skustis net pati “Tiesa”.
“Tiesa” Nr. 194.53 vedama

jame “Butu remontas” tiesiog 
i szaukia, kad vyksta jau ir Bol- 
’ szevikams staeziai skandalin
gi dalykai: žmones neprisi- 
szaukia remontininku, “nuolat 
grobstomos statybines medžia
gos, kitur netinka ne vienas isz 

i naujai pagamintųjų langu rė
mu ir t.t. Sztai pvz. Vilniuje 
Dzeržinskio g. Nr. 17 J. Anta- 
naviezienes bute buvo dar Sau
sio men., pradėtos remontuoti 
grindys, ji su vaiku turėjo isz- 
sikelti kitur, vienok remontas 
“nebaigtas” ne ligi sziol. To
kiu pavyzdžiu daugybe. Parei
gūnai tiesiog “apsiprato su 
gausybe skundu sziais klausi
mais ir numojo ranka in szi 
nepaprastai svarbu reikalą,” 
skundžiasi “Tiesa”, nors UŽ 
jos patarimu nevykdymą pa
prastai žmones keliauja in Si
birą. Vienok ir ji pripažįsta, 
kad “nieko nedaroma tam, kad 
isz namu valdybų butu paszą- 
linti ten prasiskverbė invairus 
sukeziai ir perėjūnai”. Tik 
“Tiesa” užmirszta pridėti, 
kad ne kas kitas, o Komunisti
ne tvarka prigamino tiek in- 
vairiausios ruszies “sukeziu ir 
perejunu”.

YUGOSLA VIJOS
DĖKINGUMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kraszto Komunistine valdžia, 
gali pasukti.

Visai galimas daigtas kad 
Yugoslav!jos Tito ga’i vėl pa- 
sibueziuoti su Kremlino vadu 
ir vėl gryžti in Komunistiszka 
avide.
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