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Isz Amerikos Jaunu Dienu Draugai Apsiženijo

SVARBIAUSIAS
KLAUSIMAS

-------- '

Kas Atstovauja 
Amerikos Žmones?

WASHINGTON, D. C. — 
Per visas tas nuobodžias Sena
to Komisijos dienas kai Sena
torius Joseph McCarthy susi
kirto su Armijos ir valdžios di
džiūnais, iszkilo vienas baisiai 
svarbus klausimas: Ar pilie- 
cziu per laisvus rinkimus isz- 
rinktas delegatas/ar valdžios 
paskirtas ponas turi pirmeny
be musu valdžioje?

Kitais žodžiais, ar Senato
rius žmonių iszrinktas, ar ka
rininkas Armijos Sztabo pa
skirtas, atstovauja Amerikos 
pilieczius?

Jeigu paskirtas karininkas, 
ar jis butu Generolas ar Sekre
torius gali stramužinti žmonių 
iszrinktus vadus, tai musu ar
mija ir musu valdžia nėra nie- 
kuomi negeresne už kitu val
džias.

Jeigu Amerika yra laisves 
szalis tai kad ir augszcziausias 
Armijos karininkas yra tik 
tarnas paprastam piliecziui, 
kuris per laisvus rinkimus isz- 
rinko savo atstovą, ar in Kon
gresą ar in Senata.

Jeigu karininkas, nežiūrint 
ir nepaisant jo augsztumo gali 
stramužinti kad ir praseziausia 
mužiką, tai laisve musu krasz- 
te dingus.

Tik pasiklauskite savo vaiku 
kurie buvo vaiske kaip jie in- 
vertina, ir ka jie mislina apie 
Amerikos Armijos karininkus?

Jau laikas kad musu kari-

Jos Buvęs Ketvirtas 
t Vyras Apslobo

Loszike Martha Raye ežia 
su Nick Condos, jos buvusiu 
ketvirtu vyru vakaruszkose, 
kur jis buvo atėjės ja ir jos 
penkta vyra pasveikinti.

Jis staiga apslobo ir buvo 
nuvesztas in '* ligonine, in 
Westport, Conn.

iSzitos loszikes penktas 
vyras yra szokikas Ed Beg
ley.

Septynios deszimts ketu- 
riu metu amžiaus Frank L. 
Van Loon su savo septynios 
deszimts septynių metu.am- 
žiaus nuotaka, buvusia Fan
nie C. Newsted, prapjauna 
pyraga pa savo vestuvių po
kylio in Detroit miestą. Jie

ninkai suprastu kad jie nėra 
Prusiszki Ponai, bet Amerikos 
piliecziu draugai! •

Prascziausias Senatorius 
yra daug didesnis negu augsz
cziausias Generolas Armijoje. 
Generolas yra per Politika pa
skirtas in savo vieta, Senato
rius yra žmonių iszrinktas.

Musu Armijos Generolai tu
rėtu labai gerai dabar apsi- 
mastyti.

EISENHOWERIS
priesz McCarthy

Sako Senatorius Nori
Pasisavinti Valdžia

WASHINGTON, D. C. — 
Didelis ir labai svarbus susi
kirtimas kaslink Amerikos 
konstitucijos iszkilo tarp Pre
zidento Dwight Eisenhowerio 
ir Senatoriaus Joseph McCar
thy, kai Prezidentas antra in- 
sakyma iszleido isz Baltųjų 
ofisu, kad “nei vienas žmogus 
negali pasisavinti Prezidento 
ingaliojimus ir save statytis 
virsz viso kraszto instatymu.”

Amerikos bendras advoka
tas Herbert Brownell ta insa- 
kyma iszleido su Prezidento 
Eisenhowerio žinia. Szitas in- 
sakymas Senatoriui McCarthy 
kuris per televizija kreipiesi 
in du milijonu valdžios darbi
ninku ir j u prasze kad jie jam 
viską pasakytu, viską pranesz- 
tu apie savo kraszto iszdavi- 
kus, Komunistus ir kitus niek- 
szus. Jis sake kad pilieczio 
kaip ir valdžios darbininko 
pirmutine pareiga yra savo 
krasztui, o ne kokiems ten po
nams, kurie tupi Vaszingtone. 
(Jis Prezidento Eisenhowerio 
vardu nepammejo, bet visi ži
nojo kad ir jis yra vienas isz 
tu ponu).

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

du buvo draugai isz jaunat
ves, in Cheboygan, Mich., 
bet jie su kitais buvo apsiže- 
nije. Nuotaka turi szeszis 
vaikus po kitu vyru, o Van 
Loon yra tėvas penkių vaiku 
isz kitos žmonos.

□ o o

SENYVA PORELE 
NUSIŽUDĖ

LONG BRANCH, N. J. — 
Trumpas rasztelis ant stalo 
virtuvėje paaiszkino kas ten 
atsitiko. Porele, kuri gražiai 
sugyveno per trisdeszimts me
tu nusižudė.

Jųdviejų lavonai buvo su- 
sietkos, Ponios Schindler su
rasti.

Septynios deszimts dvieju 
metu buvęs statybos inžinie
rius Edward B. Began nuszove 
savo žmona, szeszois deszimts 
dvieju metu amžiaus Emma, 
kuri sirgo nepagydoma liga.

Iszrodo, kad jis paskui pats 
nusiszove. Policijantai rado re
volveri jo rankoje.

Rasztelis buvo szitoks: “Mu
du negalime gyventi be viens 
kito’’.

BUVĘS KANADOS 
KARININKAS

Pakartas Už
Nužudinima Merginos

—

CORNWALL, ONTARIO, 
KANADA. — Buvęs Armijos 
Leitenantas, dvideszimts ketu- 
riu metu amžiaus Peter Bal- 
ccmbe, vis gindamasis ir saky
damas kad jis yra nekaltas, 
buvo pakartas.

Jis buvo intartas ir paskui 
buvo neužginezinamai pripa- 
rodinta kad jis nudure, gražia 
ir jauna dvideszimts trijų me
tu amžiaus Marie Anne Carrier 
Spalio menesyje. Ji nesutiko 
su juo užsidėti ar už jo iszteke- 
ti kai jis buvo jai prižadėjęs 
kad jis gaus divorsa nuo savo 
žmonos.

VAGIAI GAVO 
$50,000

MONTREAL, ONTARIO, 
KANADA. — Vagiai insilauže 
in “Coca Cola’’ kompanijos 
ofisus, iszlauže geležine szepa, 
“safe’’ ir pasiėmė penkios de
szimts tukstaneziu doleriu. Po
licijantai dar nesuseke tuos 
vagius; bet jie sako kad jie ti
kisi neužilgo juos suseks ir su
ims.

5 ŽUVO AUTOBUSE

Siisimusze Su 
Traukiniu

•-------—
GRONINGEN, NEDERLAN- 

DIJA. — Penki žmones žuvo ir 
dvideszimts penki kiti buvo 
sužeisti, kai autobusas susirnu- 
sze su traukiniu prie vieszkelio 
sziaurineje Nederlandijos da
lyje.

Visi tie ant to autobuso va
žiavo in veseile, kai ta nelaime 
atsitiko.

Policija dar nesuspėjo daži
noti kaip ta nelaime atsitiko. 
Jie sako, kad raudonos szvie- 
sos ant to kryžkelio rode kad 
traukinys atvažiuoja.

BUVĘS KAPITONAS 
INTARTAS '

3 Karininkai Nužudyti 
1946 Metuose

FRANKFURT, VOK. — 
Buvęs Kapitonas James M. 
Leech, isz Lima, Ohio yra in
tartas ir dabar yra iszimtas va- 
rantas, pareikalavimas kad jis 
butu suimtas ir suaresztuotas. 
Jis yra intartas už nužudinima 
ir sudeginimą trijų- karininku 
asztuoni metai atgal.

Nužudyti karininkai buvo 
Major Everett S. Cofran, isz 
Vaszingtono, Kapitonas Ad
rian L. Wessler ir Leitenantas 
Stanley Rosewater, isz Omaha, 
Nebraska. Ju sudeginti lavo
nai buvo surasti in Major Cof
ran kambarius ant Danube 
upes kranto in Passau, Sausio 
septinta diena, 1946 metuose.

Vokietijos policijantai nega
lėjo iszriszti szitos žmogžudys
tes klausima per ilga laika. 
Leech buvo isz pat pradžios in
tartas, bet vėliau paleistas. Jis 
buvo Major Everett S. Cofran 
pagelbininkas.

Canfie’d, isz Hampden, 
Mass., sako kad du isz tu trijų 
karininku buvo su kirviu suka
poti, užmuszti, o kad treczias 
sudege. Jis sako kad szitaip ta 
triguba, žmogžudyste buvo pa
pildyta: Žmogžudis inlindo in 
tuos namus. Jis turėjo su savi
mi kirvi. Jis inlindo in Major 
Everett Cofran kambarį ant 
antro augszto kur tada miego
jo Leitenantas Rosewater. Jis 
per klaida ji su tuo savo kirviu 
užmusze mislindamas kad jis
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SLAUGE
ISZLAISVINTA

Už Geležines Uždangos
-------------------- o---------------------

Gryžo Isz Dien Bien
Pini Tvirtoves

HANOI, INDO KINIJA. — 
“Dien Bien Phu tvirtoves 
Aniuolas’’, kaip kareiviai ja 
vadino, slauge Leitenante Ge
nevieve de Galard-Terraube, 
dvideszimts devynių metu am
žiaus drąsuole, gryžo isz ne
laisvės ir atskrido su ligoniniu 
eroplanu in Bachmai, netoli 
Hanoi..

Pavargus, nedamigus, alka
na, bet vis graži, ji stengiesi 
gražiai nusiszypsoti kai ja ki
ti kareiviai sutiko in Hanoi. 
Nežiūrint dvieju ilgu ir nuož
miu menesiu pavojaus, darbo 
ir vargo, ji nepamirszo kitos 
slauges papraszyti pudros sa
vo veidui ir kvarbos savo lu
poms, kai tik ji isz to eroplano 
iszlipo.

Generolai Rene Cogny, Indo- 
Kinijos armijų komandorius ir 
Jean Dechaux lakunu koman
dorius ja pasitiko, kai tik jos 
eroplanas nusileido.

Laikrasztininkams nebuvo 
valia su ja pasiszneketi ir jiems 
buvo uždrausta traukti pa
veikslus, nes ta slauge pasakė 
kad ji baisiai pavargus, ir nori 
nors kelias dienas pasilsėti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POPIEŽIUS IN
SZVENTUOSIUS

Pirmas Iii Du Szimtu
Metu

VATIKANAS, ITALIJA.— 
Paprasto pacztoriaus sūnūs, 
Popiežius Pijus Deszimtasis 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SENMERGE
UŽSIMUSZE

Iszpuole Ar Iszszoko 
Per Langa

PHII ADBLPHIA, PA. — 
Senmerge, keturios deszimts 
trijų metu amžiaus Ruth Ro
bin, isz West Oak Lane, užsi- 
musze. Ji ar netyczia iszkrito 
ar iszszoko nuo deszimts aug
szto isz Benjamin Franklin 
vieszbuezio, hotebo.

Ji per koki laika buvo be 
darbo ir buvo labai susirūpi
nusi. Ji gyveno su savo dveje- 
mis seserimis. Ketino su viena 
savo sesere važiuoti in New 
York miestą del keliu dienu. 
Bet ji pasiėmė kambarį in ta 
Benjamin Franklin hoteli po 
palszczvu vardu ir paskui isz
krito ar iszszoko per langa ir 
užsimusze.

Kai ji krito isz tokio augsz- 
ezio, du taxi draiveriai vos su
spėjo pasitraukti isz tos vietos 
kur ji visu tuo smarkumu da
vė in ulyczia.

Snieczkus JMaskvoje 
Puolė Kersteno Komi

tetą Ir Veiksnius

Balandžio pabaigoje Mask
voje suszaukta Sov. San jungos 
Aukszcziausioji Taryba, kaip 
paprastai, “vienu balsu” pa
tvirtino ankstesnius nutarimus 
ir patvarkymus, Krymo in jun
gimą in Ukrainos valdyboj a, 
draudimą svetimszaliams 
tuoktis su TSRS piliecziais ir 
taip t’oiaus. Vienu kitu men
kesniu klausimu, norint pade- 
menstruoti žodžio ‘ ‘ laisve ’ ’, 
buvo leista kai ka ir pakriti
kuoti.

Ta proga savo pasakytoj 
kalboj ir A. Snieczkus reiszke 
nepasitenkinimą, kodėl ligi 
sziol Lietuvoje nepastatytas 
superfosfato fabrikas, nurodė, 
kad reiktu ir automobiliu-trak- 
toriu atsarginiu daliu fabriko, 
maldavo, kad TSRS elektriniu 
ministerija bent ligi 1955 m., 
pradžios isztesetu savo žodi ir 
“placziu frontu pradėtu staty
ba” pažadėtosios prie Kauno 
pastaty ti elektros jiegaines etc. 
Nurodęs, kad “sziais metais 
sukanka deszimts metu nuo tos 
dienos, kai Tėvynė Lietuva bu
vo iszvaduota nuo Hitleriniu 
grobiku”, toliau tekiais Bol- 
szevikiniais terminais gyre So- 
vietiszkiesiems Imperialistams 
laisvosios Lietuvos pavergi
mą: “Nugarmėjo in praeiti 
kapitalistai, dvarininkai, buo
žes, lupikai. Lietuviu tauta, 
inžengusi in tarybini vystymo
si kelia, insigijo savo laime 
brcliszkoje TS tautu szeimyno- 
je, pasiekė didelius laimėjimus 
ukineje ir kultūrinėje statybo
je. Didelis Lietuviu tautos pa
siekimas yra tolesnis kolūki
nes santvarkos stiprėjimas”. 
Toks didelis, jog toli gražu ne
pasiekiamos tos normos, ko
kios buvo gaunamos Lietuvos 
žemes ūky Nepriklausomybes 
laikais. Todėl ir pats Sniecz
kus buvo priverstas toiau 
priesz visus ąpkaltinti pats sa
ve, prisipažindamas, kad ‘‘vys
tant gyvulininkyste pas mus 
yra daug trukumu, ir mums 
reikia padėti daugiau pastan
gų, kad invykdytume planines 
gyvuliu, visu pirma karvių 
skaieziaus padidinimo, gyvu
lininkystes produktyvumo pa
kilimo užduotis. Grūdiniu kul- 
turu derliai daugelyje respub
likos kolūkiu dar nepakanka
mi, nors mes turime visus ga
limumus iszauginti gausius 
derlius. Mes dar nepakanka
mai isznaudojame esamas gali
mybes pramonei toliau iszvys- 
tyti”. Snieczkaus pareiszkimu, 
kolukiecziai, girdi, jau net 
“nebenori gyventi vienkie
miuose”.

Snieczkui labai nepatiko N. 
Lietuvos laikais iszauges Lie
tuvos gaminiu eksportas in 
Vakarus, o ypacz JAV insta- 
tymu leidėju, Kersteno komi

teto ir laisvinimo veiksniu žy
giai paskelbti laisvajam pa
sauliui, kaip tikrai buvo pa
grobta Lietuva, Latvija ir Es
tija, o Lietuvoje “priimta” P. 
Pakarklio su B. Sereiskiu dar 
nespėta iszversti isz Rusu k. 
Gudu TSR konstitucija, vietoj 
jos santrumpa GTSR pakeitus 
tik in LTSR. Kersteno komite
to narius iszvadines “dukstan- 
cziais szmeižikais”, ‘rykliais’, 
o veiksniu veikla — “provo
kacijomis ir szantažu”, ku
riuos kuria “visokios komisi
jos, sudarytos isz Amerikos 
kongresmenu ir ju talkininku, 
Lietuviszkuju buržuaziniu Na
cionalistu atskalunu”, Sniecz
kus-Kersteno komiteto tyrinė
jimus ir laisvųjų Lietuviu pa
stangas gražinti užgrobtajam 
krasztui laisve stengės taip su
niekinti: “Niekas nepalausz 
Lietuviu tautos valios kurti 
savo laisva ir laiminga gyveni
mą kartu su visomis TS tauto- 
nūs”.

Lietuviai gerai žino, kas yra 
Snieczkus. Tai žmogus, kuru

(Tasa Ant 2 Puslapio) '

Dingo Mergaite

Szita szesziu metu mergai- 
tuke, An ne Glick, dingo isz 
savo namu. Ji buvo paskuti- 
naji syki matyta ant Charles 
upes kranto, notoli savo na
mu in Cambridge, Mass. Po
licijantai sako kad jie dabar 
mislina kad ta. mergaituke 
prigėrė toje upėj e, bet jos 
motina Ponia Morris Glick 
sako kad ji tikrai tiki kad 
jos dukrele buvo pavogta. 
Policijantai dabar po visa 
valstija szitos mergaitukes 
jieszko.

SZTORN1NKAS 
APVOGTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Sztorninkas Samuel Gubin, ant 
Germantown Avenue ka tik no
rėjo savo sztora, grocerne už
sidaryti, apie puse po dvylikos 
nakezia, kai vienas žmogus in- 
ejo ir paprasze cigaretu pake
li. Kai sztorninkas Samuel Gu
bin užsisuko tos cigaretus gau
ti, tas vyras iszsitrauke surū
dijusi revolveri ir pareikalavo 
visus to sztorninko pinigus. 
Vagis gavo tik deszimts dole
riu. *
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Kas Girdėt
Indo-Kinijos klausimas, toli 

gražu, neiszrisztas, ir vargiai 
bus greitai iszrisztas. Genevos 
konferencija nieko ne tik ne- 
iszriszo, bet nieko nei nepa- 
aiszkino.

Iki dabar buvo mums priža
dėta, kad nors mes sinusinio te
nai ginklus, bet ne^kareivius. 
Dabar kasdien ima paaiszketi 
kad ir musu kareiviai tenai va
žiuos kaip’važiavo in Korėja!

Kai kurie spėja, ir net sta- 
cziai.sako, kad szi rudeni musu 
kareiviai jau bus Indo-Kin i jo
je-

metu amžiaus Ponia Brandt 
Johnson, sulaukus savo sze
szios deszimts treczio gimta
dienio, iszejo pasivaikszczioti, 
ir ji siutino, bet kam dvide
szimts penkis dolerius jeigu 
jie ja užtiktu “raida” imant.

Kas metai ji iszeina pasi
vaikszczioti, Gegužio dvide
szimts ketvirta diena, ji pride
da prie savo keliones viena my- 
le del kiekvieno meto.

Tai sziais met ais ji iszvažia- 
vo su savo automobiliu sze
szios deszimts tris mylės isz 
Toronto, paliko savo automo
biliu ir pradėjo gry’žti namo 
pesezia. Ji kalbinėsi kelias sa
vo drauges panasziai su ja pu
si vaikszcziot i, bet visos atsisa
kė.

Baisiai daug klaidu yra pa
daryta. kaslink musu Užsienio 
tvarkos. Tas klaidas yra pa
dare Amerikos Sekretorius 
Dulles, Prezidentas Eisenho- 
weris, ’Nixon ir kiti.

Amerikos Sekretorius sukly
do kai jis mislino kad visi kiti 
krasztai viena frunta pastatys, 
kaip jie buvo pastate Korėjoje, 
ir taiip iszgazdins Komunistus 
isz Indo-Kinijos ir visos Azi
jos. Bet Anglija su Prancūzija 
jam szpyga parode.

Prez. Eisenhoweris suklydo 
kai jis, nepasitaręs su kitomis 
tautomis nustatė musu krasz
to Užsieno tvarka. Jis pamirsz- 
ta kad dabar jis nėra augsztas 
Generolas, karininkas, kuris 
gali, bpt kuriam kareiviui ar 
karininkui insakyti, bet kaipo 
Prezidentas jis turi ne tik in
sakyti bet pasiklausti ir.kitu 
pasiklausyti.

Ne vien tik Rusijoje ar Vo
kietijoje randasi “Gestapo” 
ar “NKVD”. Amerikos beis
bole turi savo sznipus ir szpie- 
gus. Dabar vieszai iszejo kad 
beisbolininkal yra sznipu seka
mi kas diena, ir kas vakaras. 
Tie sznipai yra pasamdyti 
beisboles sporto virszininku. 
Ju pareiga yra prižiūrėti kad 
beisbolininkal nesivalkiotu per 
vėlai naktimis. Kai jie loszia 
beisbole dienos laiku, tai jie tu
ri būti namie ar savo vieszbu- 
tyje vidurnaktyje. Kai jie va
karais loszia., tai jiems valia 
iki antros valandos budėti. 
Paskui jau turi eiti namo. Ir 
tai sznipai yra ipasamdyti juos 
prižiūrėti.

Vienas tok is sznipas buvo 
'policijos sueziuptas už spran
do. Jo automobilyje policijau
tai rado tris revolverius! Ka 
jis ketino, sekdamas jauna 
bcisbolininka, daryti su tais 
revolveriais, nei policijantai 
negali suprasti.

Jeigu Genevos konferencija 
pakriks, tai tada ir Anglija ir 
Prancūzija greitai su mumis 
sutiktu ir sudarytu ta bendra 
frunta Azijoje priesz Komu
nistus. Bet tada gal butu jau 
per vėlu. Jau ir daibar Azijos 
žmones ima. sakyti kad Ameri
ka tik drąsiai szne'ka, bet ne- 
drysta nieko daryti.

Pypkes Durnai

Piktas Turtingas

Szitas Azijos klausimas isz- 
kils per rinkimus šzi rudeni.

Kai kurie musu skaitytojai 
klausia kaip ilgai mes siunsi
me savo vaikus kareivius in 
svetimus krasztus. Tai baisiai 
sunku pasakyti: gal deszimts, 
dvidęszimts, gal ir daugiau 
metu. Anglija pirmiau taip da
re ; dabar mes darome ka Ang
lija nepajiegia daryti.

Biznieriai ir fabrikantai vis 
będaivpja kad taksos per dide
les, kad tos taksos neteisingos 
ir skriaudžia ne tik biznierius, 
bet ir biznierių kostumerius.

Kai kuriu unijų darbininkai 
dabar isz savo unijų reikalau
ja didesniu pensijų ir didesnes 
paszelpos. Jie sako kad tie ju 
sudėti pinigai priguli 
nįnkams, o ne unijoms.

darbi-

dabar 
parsi-

Mainieriu miesteliai 
stengiasi insteigti ar 
kviesti fabrikantus, kad jie 
atidarytu nors mažus fabrikus, 
kad Imtu nors kiek darbo tuo
se mainu miesteliuose.

t

In Toronto, Ontario, Kana
doje, szeszios deszimts trijų

^Pirkie U. S. Bonus!

Piktas turtingas, 
Skaniai prisiėdęs, 
Kad vargsziu szilinga 
Turduot susigėdęs.
Jis sako: prakeikti skarmaliai! 
Prie darbo tai bestijos neina, 
O pats kaip tik eisi pri szali, 
Kad gaut ka, prie tavęs tuoj 

eina.
Graudžios merginos, 
Kad szokti negauna, 
Kad jasias vaikinas 
Ne juokina jaunas. 
Vaikinas ir piktas, 
Kad būdamas jau diktas 
Kvailyscziu daug daro. 
Senis bebudams 
Ir pykti turėjo, 
Nes jaunas bebudams 
Turtus palydėjo,

l Z GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

priesz mirdama prakeikė jo pa
ties motina, kurio iszsižadejo 
gimines, kuris yra kaltas už 
tukstanezius musu tautieczius 
musu tautiecziu gyvybių, pade
damas užgyvento jams iszsius- 
ti juos in Sibiro tremti. Tas 
pats žmogus, tikrasis savosios 
tautos iszgama, dabar auksz- 
tindamas savojo kraszto pa
vergimą kitiems tokiemss pat 
Bolszevikiniams kvislingams,

per Sovietines AT posėdi inro- 
dineja, kad, girdi, Lietuviu 
tauta “amžiams pasisakiusi už . 
draugyste su tarybinėmis tau- - 
temis’’; jis žiauriausia užgy
venta* vadina iszlaisvinimu, sa
vojo kraszto kulturini ir ūkini 
susmukdy ma ‘ ‘ sužy dimu ’ ’,
szimtus tukstaneziu nuo Bol- 
szeviku režimo nukentėjusiu 
musu tautiecziu skelbia tariant 
užgyvento jams ‘ ‘ džiaugsmin
ga padėka” už ju geroves ir 
laisves sunaikinimą. Kai Lie
tuviu radijo ir žinių tarnybos 
ir laisvoji spauda atkreipė 
Lietuviu ir kitu dėmėsi, kas 
isz tikro slepiasi už meno var
du suruosztcs-Maskvoj e deka
dos, turėjusios Lietuviu meni
ninku vardu reikszti padėka 
pavergėjams už j u rusinimą ir 
Bolszevikinima, o tam ypatin
gai priesz svetimuosius ir ki
tus Bolszeviku veikėjus vieszai 
surežisuoti buvo iszmestos mil- 
žiniszko pinigu sumos, kuriu 
nei cento Bolszevikai nebutu 
iszleide ir neiszleidžia, jei me
nas yra tikrai laisvas ir tikra
sis menas, bet ne meno vardu 
pavadinta Bolszevikine propa
ganda, tai ir del to Snieczkus 
pleszesi priesz savo duonda
vius, skelbdamas Lietuviu var
du tokius žodžius ir pareiszki- 
mus, kuriu jie, laisvi būdami, 
niekados nebutu pasakė. Visi, 
kas nors kiek areziau pažinsta 
Bolszevikini režimą, žino, kad 
Bolszevikai nepripažinsta nei 
tikrojo meno, nei literatūros, 
jei jie daugiau ar mažiau ne
tarnauja Bolszevikinei propa
gandai. Vienok kad ir ka 
Snieczkus su Paleckiais ar 
Gedvilais beszneketu Lietuviu 
vardu, tiek krasztas, tiek visi 
laisvajame pasaulyje gyvena 
musū tautiecziai ir musu tau
tos prieteliai, o ypacz isztrem- 
tieji Sibire, gerai žino tikruo
sius Bolszeviku kėslus ir klas
tingumą. Atėjus laikui, ir jie 
neiszvengs istorijos teismo, 
kaip jo neiszvengia visi savojo 
kraszto ir savosios tautos sve
timiesiems imperialistams isz- 
davikai.

AT patvirtintoj Malenkovo 
naujai sudarytoj TSRS minis
ter iu taryboj vidaus reikalu 
mihisteriu buvo toliau palik
tas Kruglovas, o ibz jo ministe
rijos iszjungtos ir vėl naujai 
atkurtos saugumo ministerijos 
ministeriu — garsusis isz Lie
tuvos ir kitu Pabaltijo respub
likų iszvežimams vykdyti pa- 
tarimuju autorius I. A. Sero
vas, prie Berijos ejes saugumo 
viceministerio, o paskiausia 
vid. reik, viceministerio parei
gas. Tai yra vienas isz nedau
gelio auksztuju MVD pareigū
nu, pergyvenusiu Berijos nu- 
vertimt ir ligi sziol iszsilai- 
kiusiu auksztumoje. AT pir
mininku (maždaug lyg Prezi
dentu kitur) vėl “perrinktas” 
A. Voroszilovas, Sekretorium, 
Pegovas; pirmininko pavaduo
toju iszrinkta tiek, kiek yra 
sanjunginiu respublikų, tarp 
ju, ir Joniszkio apygardos pa
siuntinys J. Paleckis, taipgi, 
pririnkta penkiolika prezidi
umo nariu. Patvirtintas TS
RS valstybinis 1954m., rokun- 
da; rokundose sumose nurody
ta, kad Lietuvai tenka 1,741 
milijardo rubliu; Estijai 1,179 
ir taip toliaus.. Rinkimai in 
TS AT rasti visose 639 rinki
minėse apygardose invykdyti 
visiszkai sutinkamai su TS 
konstitucija ir rinkimu in TS 
AT nuostatais.

Istorija Apie 
DU KART ŽUDINTA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

dirbo prie rugiu, jog pagriebė 
kūdiki ir in giria nunesze su
draskė.

In kėlės dienas, o buvo tai < 
Su'batoje, Lukosžiene apgarsi- , 
no priesz savo kainiinkas jog < 
eina su kūdikiu atlankyt savo 
gimines, ka už dvieju myliu 
gyvena. Ketino iszeiti Nedėlios 
reta szvitant. /

Tuom lai buvo nuolatos už- i 
simislinus, kad gerai sutemę 
apsigaubė skepeta, paėmė kū
diki isz lopszio, o kad neverktu 
davė žinst kol ne užmigo.

Atidarė pamaži duris ir pa- 
tvorais leidosi in szali tamsios 
girios. Menulis nusileido, nak
tis buvo tamsi kaip Lukoszie- 
nes panorejimo.

— Reike norint karta, taji 
varga pabaigt mislino eidama, 
ba nėra atsilsio per ta kūdiki 
ežia ir perszkada ant apsivy- 
riavimo, ba kas-gi ims paezia 
su kūdikiu? O kad ir noretau 
eitie ant tarnystes i u dvara tai 
•negalų. Nuskapdyt? Ne! Už 
smaugt ir giroje pamest, o pas
kui su verksmu pradėsiu skelb
ti, jog vilkai suede. Tame už- 
klude su koja in akmeni ir puo
lę ant veido. Kūdikis pradėjo 
klykt. Apmalszino padavus 
kruti pasikėlė, perbrauke su 
delnu per kakta, paregėjo kru
vina. delną. Dirstelėjo augsz- 
tyn. Rodosi jai jog visos 
žvaigždes sziandien kruvinos, 
rodos užsirūstinusios ant jo
sios. Sudrėbėjo! Szirdis supla
kė kaip kuju. Saii'žine primine 
apie Dievą! Jog ir vilkai savo 
vaiku nežudo atsiliepe balsas 
viduje duszios.

— Tai ir asz nežudinsiu 
mano kūdikio, sugrysziu na- 

' mon.
Ir leidosi greitai in szale gi

rios klupinėdama per arimus. 
Ant pagalios buvo pagiroje, in- 
ejo iii tamsia giria. Isz baimes 
pastiro plaukai ant galvos. Ve
jas in medžius užoszi, medžiai 
pradėjo gailei girgždėt. Jijie 
eina kas kart giliu, ajpeme szal- 
tis jog net pradėjo drėbėt kaip 
lapelis ant galo padeda mie
ganti kūdiki po krūmeliu, ne 
toli nuo kelio.

— Tegul dabar suėda vil
kai, asz to nematysiu. Dabar 
turėsiu atilsi! Ne prikiszines 
man Vincas kūdiki.

Apsigaubus skepeta, apsisu
kus bėga atgal ba jau giaros 
iszvakaros giria pradėjo aszt 
ir netrukus pasikėlė didelis ve
jas, jog net szvilpe po medžius. 
Jai nudavė, jog jau vilkai stau
gė rodos kas ja szauke, tame 
apalpo ir puolė ant žemes.

Lukosziieue gyveno. Važiuoda
mas pro pamesta kūdiki, isz- 
girdo baisa klikenczio kūdikio. 
Sustojo, klauso. Persižegnojas 
baimingai tare in save:

K a c zion 
laik veiktu girioje?

Kūdikis
kas tai galėtu 'but ? Ar pikta 
dvase man lenda in akis ? Ne, 
czion balsas kūdikio. E! Ka 
ežia bijos, eisiu vardan Dievo.

Persižegnojo, nulipo nuo ve
žimo ir isztrauke rungą. Be 
baimes iresi ant balso verken- 
czio kūdikio. Paregėjo po krū
meliu ka. toki gulinti o pažinias 
jog tai ne kokis pasirodimas 
piktos dvasios, paėmė nuo"že
mes kūdiki, o apvinuota in 
sk u d n r i u s k al b e d a m as:

—■ O tu mažas varguoleli! 
O kokis tai nedorėlis galėjo 
czion pamest? Ne verk mažiu- 
eli! Lulu, lulu, cit, asz tave 
priglausiu. Ir aipgiaube kūdiki 
in skverną sermėgos, sėdo, in 
vežimą ir staiga! skubino na
mon.

Parvažiavęs priesz grinezia, 
sustojo, iszlipes isz vežimo pa- 
baladojo iii duris szaukdamas:

— Kelk! Agnieszka! Par
vežiau tau isz miestelio gastin- 
cziau, kokio niekad nesitikėjai. 
Kelk, kelk ir užkurk ugni ant 
kamino.

Atsikėlė Agnieszka, duris 
atidarė, inejo Jonas in gria
užia pati užkure ugni ir Už va
landėlės abudu prisižiurinejo 
patogai mergiukai, nes labai 
nuvargintai piktaraivo prick 
tam jog buvo tokia negalinga 
szirdis, kuri pamote kūdiki ir 
dekavojo apveizdai, jog dalei- 
do įszgelbet kūdiki nuo smer- 
ties.

— O ar žinai tu ka, Jonai 
jog toji mergiuke buvo ne ke
lio tiktai Lukoszienes! O! Ne
tikus tokia motina, kas tai ga
lėtu tikėtis!

— Jau jijie ant to iszrode 
dadave Jonas, asz nuo senei tai 
tęminau, jog tai veju pa.musz- 
ta, biaiirybe, asz to ir netikė
jau, kad galėtu keisetis ant 
'žudinstos. Reikės ryto alp- 
skundst in sūdą, tegul kalėji
me pasėdi!

— Tai kas tau isz to pū
rais, Jonuti svetima nelaime 
tau nepadaris džiaugsmo! Gąl 

, aipsimalszins ir drucziaii gailė
sis to persižengimo ? Nutileki- 
me da, o žiūrėsime ka jijie ant

Tuom laik nebuvo tokio 
oszimo kaip nudavė nedorai 
moterei buvo tai dundėjimas 
muzikiszko vežimo tas szauks- 
mas, buvo tai balsas važiuojan- ••V .ežio ‘žmogaus, kuris raginda
mas arkelelius iszdavinejo bai
sa szaukdaimas aszkisz.! Sar- 
tuk! Hei, berūk! Teisingai 
žmonys skelbe, jog ant vagio 
kepure dega, kas piktai daro 
taji menkiases lapelis pergąs
diną.

Tuom muziku buvo szalczius 
isz to paties kaimo kuriame

kūdikis szituom

nopal a nje

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
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

— Jeigo nori, tegul-gi teip 
buna. Tegul pažiūrėsime gal 
jau ant amžio savo duszia vel
niui pardavė. Ryto anksti ei
sime abudu pas ja, o tuom laik 
duokie kūdikiui pieno, tai ap- 
simalszins.

Ir papenėjo kūdiki paguldė 
in sziltus patalus, o ant ryto
jaus anksti kada da. visi kaime 
miegojo nunesze kūdiki pas 
Lukosziene.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

— BUS DAUGIAU —

SKAITYKIT 
r“SAULE”^ 
PLATINKIT!

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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 istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant neuro
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 J 33—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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenhno, 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 Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 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.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas JSzvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, x Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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 Bal£a 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats'Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c. »

No.166—Apie Smfus Mul
kinus ; 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.

t

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

1801/2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c?

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinrmas
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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

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

prisiun-

ir Pini- 
“ visada 
tik ant
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Bajoras Isz Padlasiaus
Jokūbas Zaleskis, 'bajoras 

nuo Padlasiaus, nusidavė rai
tas in Varszavas, praszyt ka
raliaus Jono Sobieskio idant ji 
(padarytu vaitu. Pribuvo lai
mingai, kada karaliaus ne rado 
mieste, nusidavė in Marimonta 
kur Sobeskis karalius bovijosi 
medžiota.

Jodamas destinejo sau gal
voje, kaip jisai kalbės su kara
lium. Susigalvodamas žodžius, 
tai usa suko, tai vėl galva ka- 

I
se. Pataisė sau diržą ant pilvo 
ir linksmas buvo, jog iszmokes 
kaip in karalių kalbėt, susmu- 
de su kurkoms paszonias ku
melaites ir judinosi smagiau.

Nujojąs gera szmota, kelio, 
paregėjo už keliu myliu raite
li prieszais kelio atjojentis. 
Prisiartinęs ne trukus, o kliks- 
telejes tarė:

— Dieve padek jusu mylis- 
tai. Norėjau tamistaus praszyt, 
idant parodytum man kele pas 
karalių Sobeski.

N epažinstamas dirstel ėjo 
ant bajoraus. Turėjo žila žipo- 
na gelumbini ir tokiai jau kepu
re ant galvos. Buvo sau digtas 
ant kūno, veidas gražus, pui
kiai iszrod,antis, ūsai digti, ir 
tarė:

— Tai tamsta nori matytis 
su paiczium karalium?

— Teip!
— O ka toki per svarbu

reikalą turi pas ji?
— Matau jog tamsta iant 

veido iszrodai ant dorans 'žmo
gaus ant bajorus brolio, tai 
tamstai apie viską pasakysiu. 
Mano pusbrolis, Melnioras, bu
vo vaitu ant vaitu, ant dvieju 
valscziupir tai valde ta dinsta 
ligi smert, nes nebagelis numi
rė ir nepaliko inpedžius, Szitai 
ar noretau iszpraszytie del sa
ves norint viena Valtysta.

— O ar esi kame atsiženk- 
lin.es del Tėvynės,'1 tai karalius 
gremžia,u prie to prisipažintu.

—■ Asz niekuom. neatsi- 
ženklinau, nes tiesog pasakius, 
turiu skabrus sūnelius ka. atsi- 
ženklindo. Szitai, vienas Mar
tinas buvo užarti (hussarium) 
prie karaliaus ir visur su. jnom 
prisirtanke. Antras Andrius, 
da ir dabar buna kareivium 
girtose karaliaus sūnaus Jo
kūbo. Abudu kožnam laike yra 
reikalingi ir gali stot apgini- 
mia tėvynės. Pats karalius ne 
viena, karta gyrė ju narsumą, o 
ir užgera atsarguma nuo szob- 
liu pagoniszku, ir aplaike po 
kėlės kulkas Totoriszkas.

— Kaip tamsta vadinėsi?
— Jokūbas Zaleskis, bajo- » 

ras nuo Lukovo ir turiu bajo- 
niszkas popierąs pakelyje.

Asz esmių dvaroku kara
lius j'egamascziaus . pažinstu 
tamstos praszimo. O jeigu at- 
sakis? Dadave žiūrėdamas sta- 
cziai ant 'bajoraus.

Jokūbas vos nenuvirto nuo 
kumelkos, tokius žodžius isz- 
girdes.

— Ka? Ne duos vaitystos! 
Paszauke pasiszazsziaš. Jeigu 
ne, tai tegul mano kumelaitai 
pabueziuoja in pavuodege.

Ir užpykęs pasitaisė diržą 
ant pilvo, or kepure ant sza- 
lies.

Dvarokas nusijuokė’ szirdin- 
gai ir tare in ibajora.

— Už valandos karalius 
jegamastis bus mates, tada 
tamsta pribus. Szitai ta žiedą 
kaip parodysi tarnams, tai 
tamsta inlęis pas karalių.

Ir linktelejes galva nuėjo o 
bajorus insidejo žiedą in ki- 
szeniu. Netrukus pribuvo ant 
kiemo palociaus. Czia nulipo 
nuo kumelkos isz vieno dides
nio in mažesni krcpszi pripylė 
paszaro, užkabino kumelkai 
ant snukio. Isz kito krepsziuko 
duona ir gala rūkytos deszros, 
skaniai valgė, laukdamas pa
ženklinto laiko.

Laikrodys musza. valanda, 
Jokūbas greitai szluosto usus 
su skvernu žipono, o pirsztus 
in plaukus glostindamas su 
ranka iszemia isz kiszeuiaus 
žiedą ir akyvai apžvelginėja. 
Mat, ka spėjo ji tas žiedas, o ir 
vertes jo nežinojo!

Eina, smagei ir i neina in pa- 
locine priemene. Kareivis sto
vėdamas ant sargos sulaikė ji, 
nes kada, žiedą parode, palen
kė liassaras galva ir Jokūbas 
pradėjo eitie tropais augsztyn.

Czicri likos sulaikytas per 
kelis dvarokiis, nes kada paro
de ižieda, likos praleistas, ati
darinėjo dvariszkas duris .pil
kąją,us iki galui.

Ineina Jokūbas, mato sto
vino zius didelius ponus be ke
purių, laibai puikiai pasiro
džiusius ir lauken,ežius kara
liaus. Szitai ineina su žilu ži- 
ponu, apsivilkės tas pats dva-
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rokas, ka jam davė žiedą, nes 
turėjo ant galvos kepure ir su
vis ne sumainė.

<Jokūbas paregejas matyta 
dvaroka, jau nusiszypsojo isz 
džiaugsmo, nes kada pamate, 
jog kepures nenusimineja, o 
visi ponai lenkia 'galvas priesz 
ji su didelu nusižeminimu, nu
sigando, ba suprato, jog tai 
pats karalius Sobieskis!

Kar a I i u s 1 i n k sm a i ž,i u re j o 
ant susimaiszusio Jokūbo, ant 
galo tarė:

— O ka. tamsta, pažinai 
karalių Sobieski?

Zaleskis norėjo atsiklaupt, 
nes karalius ji prikėlė.

— Na, kaip dabar bus, kal
bėjo meilei karalius, jeigu vai
tystes negausi?

Jokūbas būdamas gero lie
žuvio, suspaudęs karai ui kėlus, 
atsake drąsiai:

— Szviesiausias Vieszpa- 
tie! Žodis isztartas, kumelaite 
prie tvoros.

Karalius nuMjuoke, szirdin- 
gai ii' liepė iszduot rasztus ant 
vaitavimo, o žodžiai to bajo
raus stojosi priežodžiai da iki 
sziandien. O tai ženklinąs tas, 
jog duotas žodis turi būtie da
lai k y tas.

Prisidūrė czion tai, jog 
priesz du szimtus metu adgal 
vaito dinstas daugiau ženkli
no, negu dabai1 dinstas naczel- 
ninko. Vaitas tada buvo nema
žas uredninkas ir eidavo in 
kareziama ant puskvaterkes, 
tiktai sėbravo su didelais po
nais. Da priesz Lenkmeti, vai
tas daug ženklino Lietuvoje, 
Lenkijoje ba tiktai dvarponiai 
buvo vaitais. GALAS.

I

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS \
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A;

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa- 

i vo prenumeratais.
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Du Kart Zudinta
Tikras Atsitikimas

TSZ bokszto medines bažny- 
taites graudus balsai varpu 

atidavė' paskutinia tarnysta 
Lukosziui, kuris paežiam drū
tume, atsiskyrė su szuom svie
tu. Ir tai, kada, sukako trisde- 
szimts metu, o del kurio vos 
svietas pradėjo sziypsotis. Pa- 
likias patoga. paezia ir szesziu 
menesiu mergiuke, nusidavė 
ant amžino gyvenimo.

Tokia tai jau Dievo sureda, 
katra paszauke, turi eitie, o li
kusioje pamaželi pradeda, už- 
mirszinet sieratelei, turi duotie 
sau rodą del to balto svieto pa- 
silikia. Nieko negelbsti aszaros 
graudžios ir norint visas svie
tas verktu, tai nesugražys gy
vasties numirusiam, kaip tik
tai prisikels kožnas dienoje 
baisiaus sūdo, ant balso aniuo- 
liszkos triubos!

Palaiminti tieje slenkcziai, 
kur prieteliszka. ranka szlepe 
likusius sieratelius ir ramina 
nuludusias naszlaites, palai
mintos tosios motinos likusios 
naszlem, katros po numirimui 
savo vyro, užsiima darbu ir ve
da dora gyvepima*!

V ♦♦♦ ♦♦♦

Rodos jog ir Lukuszienei, 
kuri tiktai viena, dukriuke, tu
rėjo, likus naszlia, galėjo pati 
ir dukruke iszmaityt, nes ki
taip stpjosi. Vietoje dažiuret 
tu keliu margu dirvos, už ku
rie nebaszninkas atlikineje 
baudževa (jau daug metu at
gal) o kad ir būti!, viską pame
tus ir nusidavus ant tarnystos, 
tai vis ir isz to butu sau gyve
nimą padarius, nes ant nelai
mes! Lukoszienei kas kitas gal
voje vartėsi.

Apsiszluoczius aszaras [po 
laidotuvių, padejavus pora 
dienu su kaiimininkems, dirs
telėjo in veidrola kalbanti 
grinezeje, ir persikainojo jog 
’da pusėtinai iszrodo jau, da 
jauniauses vyiras gali užsimy- 
let. Atsiminė ir apie' tai jog ka
da da nebuvo isztekejus už Lu- 
kosziaus, tai kaime negalėjo 
atsigėrėt patogumu josios. 
Sziandien tasai atminimas atsi
gaivino. Budas Lukoszienes 
buvo truputi minksztas ii’ mė
go priesz vyrus cziaupytis.

Budas tokiu patogu moterių 
pasitaiko ne tiktai palociuose, 
nes ir prastose grinczeles. Jei- 
go-gi fnotere patoga, turi ir 
puiku pagodones, teip kaip 
brangus akmuo terp žemeziu- 
gu, nes jeigo patoga, o yra pa
sileidus, tai ne verta jeigu Die
vas ant. svieto laiko.

Lukoszienei maža mergaite 
Paloneli buvo didele ankaklia 
ir sunkenybe. Lukosziene pra
dėjo pasinoret kas Nedelia 
bėgt in kareziama ant szokiu, 
o ežia grinezeje kūdikis verke 
reikia pažindyt, tai ne koja isz- 
žengt negalėjo.

Tada netikus motere, pada
rydavo žinduką, ingrusdavo 
kūdikiui in burnute, užrakin
davo grinezia su spinele ir ta
da czi, in ka.rcziame, jodytis su 
bernukais.

Viena, karta, likosi ka.rczia- 
moje per viena motere sugė
dinta, 'ba asz moterių Baltru
viene paszauke.

— Jau gana Lukosziene! 
Tu ne turi Dievo szirdyje! Asz 
atėjau tyczia in czion, idant 
tau duot žine ajpie kūdiki. Ana 
nebagelis verke, net negali 
klausyt, o tu czion kareziamo- 

je su vaikinais žiloji! Norėjau 
in vidų ineit, nes durys užda
rytos. Begkie kai greieziause 
namon ir pažiurekie, kas ten 
dedasi su taje mažiuke!

Liikasziene isz piktumo su
kando danties, nes nubėgo na
mon ba reikėjo norint del svie
to akiu tai padaryt. Parbegup 
namon ir uždegus žibintaite, 
ipersika.nojo, jog ne tiktai žin-
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Iszrasdami kalte kitu

' žmonių, 
Neužmirszkime apie savo 

kaltes.
Jeigu jau turėsime 

paniekinet kitus,
Ir iszrasti ju kaltes 

Pradėkime tai daryti po
• savo pastogia.

Kasgi sziandien randasi 
be grieko?

Seni ir jauni.
Geriausia, yra perkratyt 

savo sanžine, 
Po tam kratinkime kitu.

Priesz šmeižimą kitu, 
Apmanstykime kiek tai blogo 

gali’ atneszt, 
Vyrui, moterei ir merginai.

Geriausia apie kitus 
nekalbėti,

Ir ju neszmeiszti 
Kol paitys aipsiezystysime!

* * *
Vaikai nežino koki skariba

turi,
Kol netenka geros motinos, 

C) in ju vieta garinai moezeka, 
Kuri savo po vaikiu tankiause 

neapkenezia.!
Moezeka nežino meiles del 

vaiku, 
Nes ji juos nepagim.de, 

Ir del j u nekente,
O už mažiausia prasikaltima 

baudžia, 
Plaka, ir kankina isz 

padūkimo, 
Tada tai vaikai apverkineja 

savo motinėlės,
Ir graudinasi kad neteko % 

.geros motinėlės!
Jeigu sieraiteliu tėvas 

Paima antra motina del savo 
apleistu vaiku, 

Tegul stengėsi būti del ju 
• gera motina, 

Kuri my 1 es v ai k u s
• kaipo savo,
Nes vyras imdamas antra 

paezia, 
Buvo tos nuomones,

Jog jeigu motere ji myli, 
Tai ir jo vaikus mylės!

Vaikai aplaikydarni antra 
motina, 

Jieszko ir trokszta jos 
meiles, 

O idant turėti užsitikejima 
e hito vaiku,
Reikia juos mylėti!

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima. 

duka. mergaite iszinete, nes da 
ir isz veidelio isz keliu- vietų 
kraujas bego. O buvo tai batu
ko da rbas, kuria (paliktas grin- 
czioje, užszoko ant lopszio, žin
duką. isztrauke ir siausdama, 
sudreske veideli kūdikiui. Gi- 
1 ūkis, jog ir akucziu neiszple- 
sze.

— Su tuom prakeiktu kū
dikiu, vargais, daugiau nieko! 
Tąi’e su piktumu nedora moti
na, matomai, užsitraukus pusė
tinai gerai, tai nežinojo ka 
plauszke. Vaikinai nežinojo ką 
plauszke. Vaikina nesigaįęjo, 
del patogos moteries likieriu ir 
kitokiu gėrimu. Bą tai ne pa: 
naszus daigtas tikėt, idant mo
tina su sveiku protu keisetusi 
ant tokio darbo, kokis tuojaus 
pasirodis.

Pirmiause paėmus kūdiki isz 
lopszio, sudavė pora plegu .per 
užpakali, paskui klykenti ku-? 
d iki priglaudę prie krutinės 
ba iszgirdo ant ulyczios balsai 
pi k t aram j enezius kaimynus. 
Iszalkias kūdikis žindo godžiai 
po tuom netrukus užmigo, bą 
labai nuvargintas. In langeli 
kas tekis lengvai baladojo. Lu
kosziene ka greieziause pagul
dė kūdiki in lopšzi ir ant pirsz- 
tu iszejo laukan. Lauke ant jo
sios vienas isz dvariszku lbeip.ii 
Vincas, kuris geriaiąse Luko
szienei patiko.

Menulis žibėjo ant vidurva- 
sarinio dangaus, o bernas pa.- 
tiko.

— Na ar, eisime da in karr 
cziamai, tiktai klausyk kaip 
skripkuoje smagei, eisime pa- 
szoksime pora szokiu.

— Jau gal neeisiu, atsake 
Lukosziene, ba, ir teip sznektu 
bus invales. Ka tiktai nesenei 
stovėjo niiiiie ant uly'czios ir 
pii’sztais kaisziojo rodydami 
ant grinczeles.

— Na, tai ateinante Nede- 
le? Paklausė Vincais.

— • Gerai.
— Ne užmirszk, ba lauksiu 

kalbėjo Vincas ir valandėlė pa
stovėjo susiglaudė, paskui pa- 
'sibueziavo ir paklaiu.se Vincas. 
Asz noretau pas tave tankiau 
ateit, kad ir kas dięn.

— Kad ta,s kūdikis yra 
perszkado.

— Isztikro vargas su tuom 
kūdikiu tarė palaidūnas, kad 
tai tu būtumei viena, tai gal ir 
pa.imtaiii tave už Ipaczią, o teip 
tai d a turiu gerai pamislyt,

— Asz nežinau ulž ka mane 
Dievas nukorojo? Taire isz-Jy- 
kus motere. Įteikęs kokiai bo
bai atiduot.

. — Tai kas isz to? Paaugs, 
vela sugryž pas tave, turėsiu 
sziart ir apdenginet.

— Tai ka. turiu daryt?
— Numanyt!
— Tame szuo pradėjo lot 

ant Vinco, ir turėjo atsiskirL
Inejus, Lukosziene in grin

ezia drueziai užsimislinus ir 
užgesino žiburi. Po tuom isz- 
.pratimo atsiklaupė poteriaut, 
lupos krutėjo, o mislys Vinca 
turėjo.

Per paezia rugepiute paskly
do apylinkineje žinia, jpg ne
tolimoje giroje pasirodė vilkai, 
jog jau nuo vienos moteres pa
griebė kūdiki, ka gulėjo po 
krumelu, laike kada motere

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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ZiniosVietines
— Birželis - June.
— Papuoszimo Kaipu Die

na. arba ‘ ‘ Memorial-Decoration 
|)aiy” praėjo tykiai daug žmo- <• '"ji'‘V? '
Iriu buvo atsilankia ant kapu 
mirusiu. Daugelis žmonių pri
buvo isz tolimu miestu, pa
pu o s z t i kaipu s savo mylimųjų.

— Su,bato j prilpuola Szv. 
Bonifacijo ir Vigilija, pasnin
kas priesz Sekmines kur pri
puola. Nedėlioję, Birželio. 6-ta. 
diena, ir Szv. Norberto.

—- Birželis-June menesis 
rožių, kuriame daugiausia at- 
sibuną vinezevoniu. Bažnyczia 
taji menesi apvaiksztineje ant 
garbes Saldfž. Jėzaus Szirdies.

— Seredoj pripuola Szv\ 
Marcelino, o Tautiszka Vardi
nė: Anskole. Taipgi ta diena: 
1941 m., Hitleris susitiko su 
Italijos Mussolini prie Brenner 
Pass; 1932 m., Buvusieji karei
viai Pirmojo Karo marsziavo 
ant Vaszingtono miesto, reika
laudami savo “Bonus”. Ju bu
vo net 3,500.

— Szimet vasaris praside
da Panedelyje, 5:55 valanda po 
pietų.

— Ketverge pripuola Szv. 
Klotildos, o Tautiszka Vardi
ne: įminąs. Ir ta diena, 1808 
m., gimė Prezidentas Jefferson 
Davis; 1949 m., iszdaviko Al
ger Hiss teismas prasideda. 
Trys Komunistai nuteisti in 
kalėjimą už tai kad jie panieki
no ir per juoke teismo garbe; 
1500 m., Hernando de Soto, Is- 
panjolas, gimė. Jis su kitu drą
suoliu, pirmtakunu Balboa, ap- 
siiženijo su dviem seserim. Jis 
Ispanijos vardu pasisavino vi
sa Californijos kraszta; 1940 
m.., Anglai buvo sumuszti ant 
Dunkirk pakrantes ir turėjo 
savo kareivius isz ten greitai 
iszsitraukti. Tai buvo juodos 
dienos Anglijai.

— Menulio Atminus per 
Birželio menesio: Prieszpilnis 
8 diena ; Pilnatis 16 d., Delczia, 
23 d., ir Jaunutis 30 d.

— Petnyczioj pripuola. Szv. 
Pranciszko Karacciiolo, o Tau
tiszka Vardine: Vendre. Ir ta, 
diena: 1940 ra., Bušai Bolszevi- 
kai užgrobė 'Lietuva; 1943 m., 
Amerikos Kongresas iszleido 
insakyma priesz Darbininku 
Straikas; 1936 m., 500,000 
Prancūzu darbininku sustrai- 
kavo Prancūzijoje, kai Leon 
Blum ir Socialistiszka partija 
užėmė valdžia tame kraszte; 
1392 m., Vytautas su Kryžei
viais užėmė Vilnių; 1755 m., gi
mė Pierre Charles L ’ Enfant, 
Paryžiuje. Jis tvarkė musu val
džios pramone. Jis buvo gar
sus inžinierius ir dar garses
nis politikierius, bet sziandien 
visi ji užmirszo. Jo paminklas 
stovi Vaszingtone; 1763 m., gi
mė Lietuvos poetas Kunigas A. 
Drazdau.sk as (Strazdelis), ku
ris parasze giesme “Pulkim 
ant Keliu.”
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Shenandoah, Pa. — Marga- 
reta Stroliene, apie asztuonis 
deszimts metu amžiaus, isz 
miesto, pasimirė Seredos vaka
ru 8:30 valanda in Geisinger 
ligonibuteje, Danvilleje. Velio
ne sirgo trumpa, laika. Po tė
vais vadinos Birsztoniute. Jos 
vyras Vincas mirė 1929 metuo
se. Paliko du sunu: Edvardą, 
isz Shenandoah Heights ir 
Vincia? Beacon, N. Y., dvi duk
terys: Regina, namie ir Prane, 
Bell, Calif., taipgi du brolius: 
Pijus Birsztona, mieste ir Ed. 
va.rda Philadelphia; trys sese
rys: Mare, Katarina ir Ona, 
visi isz. Philadelphia; vienuoli
ka anūku ir szeszis po-anukus. 
Laidojo Panedelio ryta, isz 
Graboriu Oravitz koplyczios 
635-637 W. Centre uly., su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczioje ir palaidota in (para
pijos kapinėse. Amžina atilsi.

— Petrais Dabuliis, nuo 210 
E. Mt. Vernon uly., kuris likos 
sužeistas mainuose Gegužio 18 
diena, ir gydėsi in Locust Mt. 
ligonbuteje, numirė pareita 
Utarninka., Gegužio 25-ta die
na, 2:05 valanda po pietų li
gonbuteje. Velionis paskutini 
karta dirbo Maple Hill kasyk
lose. Gimė Shenadoryje. Neve
dąs. Paliko dideliame nuliūdi
me, savo motinėlė; du brolius: 
Bena, isz Anaheim, Calif., ir 
Leonarda., 'Compton, Calif., ke
turios seserys: A. Kromer, 
slauge, Cranford, N. Y., L. 
Heaver, slauge, New York; E. 
Hauer, slauge, Brandenton, 
Fla., ir Adele, Atlantic City, N. 
J. Likos palaidotas Subatos 
ryta Gegužio 29-ta diena, de- 
szimta valanda isz Gralboriaius 
D. Snyder i o koplyczios, 215 E. 
Centre uly., ir palaidotas ant 
Kalvarijos Kalno kapinėse.

--- ()na (Am'brash)-Luszie- 
ne, isz 72 William Penn kaime
lio, staiga; susirgo nuo szirdies 
ai ako ir in trumpa laika pasi
mirė kada ve'že in Locust Mt. 
ligonbute pareita Sereda po 
pietų, ir likos palaidota. Suiba- 
tos ryta, isz Gralboriaus W. 
Menkieviczio koplyczios, 15 E. 
Cherry uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczjoje devin
ta valandai, ir kuna palaidojo 
in parapijos kapinėse. Paliko: 
dvi dukterys: Helena, pati Jo
no Mizzero, Shenandoah, ir 
Teresa, pati Edvardo Gružins- 
kio, Philadelphia; sunu Lt. Ed
vardą, kuris tarnauja prie 
Amerikos Marinu, Korėjoje, 
teipgi keletą anūkus.

Philadelphia, Pa. — Gegužio 
24-ta. diena., numirė Jonas V. 
Grinius, buvusio Lietuvos Pre
zidento Dr. Kazio Griniaus 
brolis. Velionis per ilga laika 
nesveikavo ant viduriu, ir tu
rėjo operacija bet. tas jo svei
kata nepagerino. Velionis, Jo
nas Grinius ilgus metus iszgy- 
veno szitam mieste, kur tarp 
vietos Lietuviu nemažai velke. 
Laidotuves in vyko Gegužio 27 
diena, isz Graiboriauis Romano 
koplyczios vienuolikta valanda 
ryta..

Isz Lietuvos. — Žinios pra- 
neszta,, kad Vilniaus Arkivys
kupas Meczislovas Reinys Vla
dimiro kalėjime pasimirė. Bol- 
szevikai iszlaiike Arkivyskupą 
septynis metus. Suimtas 1947 
metuose, kada jis atsisakė pa- 
siraszyti Bolszeviku reikalau
jama pareiszkima, jog Sovieti
niame režime Lietuvos Katali
ku Bažnyczia turinti visiszka 

laisve ir globa. Kai jis atsisa
kė, Bolszevikai vis tiek paskel
bė jo vardu, toki pareiszkima. 
Velionis gimė 1884 metuose 
Madagaskare, Daugai] iu para
pijoje, Utenos apskriezio. Vil
niaus Kunigu Seminarija bai
gė 1905 m., o Liepos 18, 1940 
m., tituliarinis Arkivyskupas 
ir perkeltas in Vilnių vyskupo 
pageLbininku, o nuo 1942 m., 
Vilniaus Vyskupijos valdyto
jas.

POPIEŽIUS IN
SZVENTUOSIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo paskelbtas szventuoju. 
Tai augszcziausia garbe kuria 
Kataliku Bažnyczia gali su
teikti.

Apie pusketvirto szimto 
tukstaneziu žmonių susirinko 
del szitu iszkilmiu.

Daug žmonių net ir isz Ame
rikos nuvažiavo in tas inszven- 
tinimo iszkilmes.

EISENHOWERIS
priesz McCarthy

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Senatorius McCarthy priža
dėjo kad jis niekados niekam 
neiszduos vardus tu, kurie jam 
bet kokias žinias suteiks. Jis 
staeziai pasakė kad nei teis
mas, nei Senatas, nei pats Pre
zidentas ji niekados negales 
priversti tokiu žmonių vardus 
iszduoti.

Kai keli Senatoriai jam pri
mine kad jis pats gali būti su- 
aresztuotas už ėmimą- tokiu ži
nių, kurias valdžia yra visiems 
uždraudus, jis tik nusijuokė ir 
pasakė kad jis tokiu grasini
mu visai nesibijo. Jis pasakė 
kad jis tikisi liktis Senatoriu
mi kai keli Prezidentai ateis ir 
iszeis isz Baltųjų ofisu. Pre
zidento vardas ji visai negaz- 
dina..

Prezidentas Eisenhoweris 
dabar baisiai pyksta., bet jau- 
cziasi bejiegis ka nors daryti, 
nes jau ir dabar szitie ergeliai 
yra baisiai pakenkė Republi- 
konu partijai. O per rinkimus 
tokie susikirtimai partijai ne 
gerai.

O isz kitos puses, Senatoriui 
McCarthy iszgirdo szita pa
skutini Prezidento Eisenhowe- 
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rio insakyma, kad jeigu kuris 
valdžios darbininkas kuri kita 
dari įninka iszduos, ar pa
skelbs slaptas žinias, jis bus 
patrauktas in teismą, Senato
rius McCarthy piktai atsikir
to: ‘‘Ar tai reiszkia, kad tas 
kuris mums pasakys apią, Ko
munistą ar koki nieksza yra 
kaltesnis už ta pati Komunis
tą? Jeigu taip tai Alger Hiss, 
Komunistas dabar turėtu būti 
kraszto Sekretorius. Jeigu 
taip, tai teismas baisia klaida 
padare kai pasmerkė mirties 
bausme tuos Rosenberg Ko
munistus!”

Jis paskui griesztai ir sta
eziai pasakė, kad jis nepaiso 
nei paties Prezidento Eisenho- 
werio insakymo, ir jis seks 
Komunistus, rinks žinias apie 
juos ir patrauks visus tokius 
in teismą nežiūrint kad jie bu
tu ir augszcziausiose vietose ar 
Armijoje ar Valdžioje.

PLATINKI!
“SAULE”

LENKTYNES IN 
MEDI

NUREMBUEG, VOK. — 
Policija pranesza kad du jauni 
Vokiecziai, vienas . devynioli
kos metu, kitas dvideszimts 
trijų metu amžiaus susitarė 
sudaryti lenktynes su savo mo
tor eikliais.

Jie važiavo apie septynios 
deszimts myliu in valanda ir 
jie atsimusze in ta pati medi. 
Vienas ant vietos užsimusze, 
antras vėliau pasimirė ligoni
nėje,

PAVOGTAS
AUTOMOBILIUS

Atsimusze In Medi Ir 
Du Stulpus

PHILADELPHIA, PA. — 
Pavogtas automobilius važiuo
damas apie septynios deszimts 
myliu in valanda atsimusze iri 
medi ir du stulpu ant Oregon 
Avenue.

Varytojas to automobiliaus 
policijantams stengiesi pasi- 
aiszkinti kad jis norėjo iszme- 
ginti ta automobiliu, pirm ne
gu jis ji pirks.

Bet to automobiliaus savi
ninkas buvo policijai prane- 
szes kad jo automobiliu kas 
nors buvo pavogęs.

Suimtas to automobiliaus 
draiverys sako kad jis yra dvi
deszimts trijų metu amžiaus 
Robert J. Scarpato. Jis buvo 
nuo to trenksmo primusztas, 
bet nesužeistas.

Jis buvo policijanto James 
Caspar suimtas ir in policijos 
stoti nugabentas. Policijantas 
Larry Hagen sako kad tas au
tomobilius dar nuvažiavo pus
trečio szimto pėdu su medžiu 
kuri jis buvo nukirtęs.

MOTINA PASIKORĖ
LANCASTER, PA. — Ketu- 

riu vaiku motina, trisdeszimts 
asztuoniu metu motina, Ponia 
Dorothy Esbenshade, isz New 
Providence, apie deszimts my
liu nuo Lancaster, pasikorė.

Jos vyriausias sūnūs, ketu
riolikos metu amžiaus Richard 
rado savo motina pasikarusia. 
Jis nubėgo pas susiedus ir 
jiems apie tai pasakė.

Jos vyras Pranas, paszauk- 
tas isz darbo, policijai paaisz- 
kino kad jo žmona ilga laika 
sirguliavo.

APVOGĖ OFISĄ;
GAVO $75

PHILADELPHIA, PA. — 
Du vagiai apvogė namu par
davimo ofisą, kur tuo laiku 
buvo vienas darbininkas ir 
sekretorka.

Ofisas priguli Frederick G. 
Kempin, kuris yra namu par
davėjas. Vagiai tyliai inejo su 
atprovintais revolveriais ir 
privertė keturios deszimts asz
tuoniu metu amžiaus sekretor
ka Bertha Anton eiti in kita 
kambari. Vėliau inejo to ofiso 
darbininkas John P. Weindor- 
fer, jis irgi buvo instumtas in 
ta kambari su sekretorka.

Vagiai rado tik septynios 
deszimts penkis dolerius ir 
paskui iszsinesze ir dingo.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

DU ŽMOGŽUDŽIAI
PASMERKTI

QUINCY, CALIF. — Jack 
Santo ir Emmett Perkins gavo 
mirties bausme už nužudinima 
Guard Young ir trijų vaiku, 
del $7,100 in Chester, .1952 me
tuose.

Trisdeszimts vieno meto 
amžiaus Harriet Henson, buvu
si Santo drauge ir sugulove 
buvo nuteista iki gyvos galvos 
in moterų Corona kalėjimą.

Teisėjas Ben V. Curler isz 
Lassen apygardos taip juos nu
teisė.

Perkins ir Santo pareikalavo 
dar kito teismo, bet ta mergina 
nieko nereikalavo ir priėmė sa
vo bausme be žodžio.

Santo ir Perkins nužudė Po
nia Mabel Monohan, bagota 
naszle isz Burbank, California, 
kai jie norėjo ja apvogti. Pas
kui jie buvo nuteisti dar už ki
ta žmogžudyste. Jie nužudė 
aukso pirkėja Edmund Han
sen, kuris gyveno in Grass Val
ley. A

Jiedu dabar sengiasi kito 
teismo praszytis, aiszkinda- 
miesi kad jie yra kalti už mė
gintas vagystes, bet kad jie tik 
netyczia papilde tas žmogžu
dystes kai jiems vagimas nepa- 
siseke.

BUVĘS KAPITONAS 
INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
/ -

buvo Major Everett Cofran. Po 
tam jis inlindo in kita kamba
rį ir užsipuolė ant Kapitono 
Wessler, teipgi mislindamas 
kad jis yra Major Everett Cof
ran. Kai jis pamate antra savo 
klaida, jis užėjo ant virszaus 
kur jis rado Major Everett 
Cofran bemieganti. Jis ir ji su

Price $2.30 su,‘
. COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co.,
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Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
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kirviu užmusze. Paskui jis tuos 
namus uždege ir pabėgo.

Ketvirtas karininkas miego
jo ant pirmo augszto, bet jo 
durys buvo užrakintos ir žmog- 
žudis in jo kambari neinejo.

Szitas Leech buvo susineszes 
su Vokietaite, Major Cofrano 
sekretorka kuria Major Cofran 
buvo pravaręs ir teipgi buvo 
sustabdęs jos tėvo maista, kuri 
jis gaudavo isz Amerikos iždo, 
už tai kad jo duktė dirbo kai
po sekretorka.

Kai laikrasztininkai isz Uni
ted Press Kapitono Leech pa- 
klausė ka jis turi pasakyti ar 
kaip jis pasiaiszkins, jis trum
pai atkirto kad jis nieko nie
kam neturi pasakyti ir kad jis 
nieko nežino apie tas žmogžu
dystes, bet jis prisipažino kad 
jis buvo in Passau miestą kai 
tos žmogžudystes invyko.

SLAUGE
ISZLAISVINTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szita slauge netyczia pate
ko in ta tvirtove kai tik Ko
munistai isz visu pusiu ta Dien 
Bien Phu tvirtove apsupo. 
Tvirtovėje nebuvo nei vienos 
slauges, sužeistus ir ligonius 
prižiūrėti. Tai ji sutiko pasilik
ti.

Kai - buvo matyti kad tvirto
ve neatsilaikys, karininkai ir 
lakūnai ir gražumu ir piktumu 
prasze kad ji pasitrauktu, kad 
ji imtu eroplana ir pabėgtu isz 
ten kol dar galima. Bet ji nesu
tiko ir pasiliko prižiūrėti su
žeistuosius.

Jos motina yra bajore Pran
cūzijoje.

Slauge Genevieve taip su
liesėjo, tokia plona pasidarė 
nuo to vargo ir bado, kad ka
reiviai, baikaudami ja vadino 
“Ketam”, tai ju kalboje reisz
kia “sziupulys”. .

Komunistai buvo sutikę ja 
paleisti ana sanvaite, kai tik 
jie ta tvirtove paėmė, bet ji ne
sutiko apleisti sužeistu karei
viu ir su jais pasiliko, kol dau
giau kaip asztuoni szimtai tu 
sužeistųjų buvo isz tos tvirto
ves iszveszta.

Prancūzu Augsztas karisz- 
kas sztabas yra jai suteikęs du 
augsztus garbes ženklus: “Le
gion of Honor” ir “Croix de 
Guerre”.

Senis Kareivis Nepasiduoda

Nors Generolas Douglas 
MacArthur yra pastebejes 
kad seni kareiviai nemirszta 
bet dingsta, szitas senis ne
nori dingti ir nenori jaunes
niems pasiduoti. Jis ežia su 
jaunais kareiviais eina pra
tybas in Egiptu kariuomene 
in Camp Kafr E. Dawar.

Mano mylimiausia, tare 
Adomas in Jieva: Kitos mo- 
teres, iszskiriant tave, nemy
liu! Dabar kožnas Adomas 
panasziai kalba, in savo isz- 
rinktaja Jievute. Bet ar tai 
teisybe? Juk tada buvo tik 
viena Jievute, o sziandien ju 
randasi milijonai!

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
■

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5x/2 col. 
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Ant Pardavimo
Laibai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E.' Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

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

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. j
Mahanoy City, Pa. ;

PLATINKIT “SAULE”

Kareiviai ežia mokinasi 
kaip iszsigelbeti isz mariu 
kai eroplanas pribuvo in pa- 
gelba bet negali nusileisti. 
Tada eroplanas nuleidžia 
szitokias virves in kurias 
žmogus turi insikabinti ir 
paskui laikytis kol jis būna 
intrauktas in eroplana.

Drazdau.sk

