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SUŽEISTI

Trokas Susimusze Su 
Mokyklos Bosu

TROY, N. Y. — Dvideszimts 
du vaikai, mokiniai buvo su
žeisti kai mokyklos autobusas 
susimusze su troku netoli Troy 
miesto. Mokyklos autobusas 
apsivertė.

Roland Eaton, Samaritono 
ligonines virszininkas sako 
kad dvideszimts mokiniu buvo 
tik mažai sužeisti ir sukriesti 
ir buvo isz ligonines tuojaus 
paleisti, bet du buvo labiau su
žeisti ir jie dar dabar randasi 
ligoninėje.

Ambulansai greitai nuveže 
visus mokinius in ligonine kad 
daktarai galėtu juos iszagza- 
minavoti ir isztirti kaip jie bu
vo sužeisti.

Szitas mokyklos autobusiu 
klausimas jau yra ne pirma sy
ki iszkiles. Kai valdžia invede 
ta kvaili ir stacziai durna in- 
statyma kad visi turi sergėti ir 
saugotis mokyklų autobusiu, ir 
kad visi automobiliai turi su
stoti isz abieju pusiu kai mo
kyklos autobusas sustoja, tai 
jie kvailiszkiau ar durniau ne
būtu galeje pasielgti. Argi ne
būtu visiems geriau ir musu 
vaikams saugiau kad jie butu 
isz jaunystes iszmokinti saugo
tis automobiliu ir eiti skersai 
ulyczia tik tada kada szviesa 
yra žalia? Dabar policijantas 
ar kokia boba sustabdo visus 
automobilius kad ir ant žalios 
szviesos, kad mokiniai galėtu 
praeiti. Ar tiems mokiniams

Cuba Salos Sukilėlis

Aureliano Sanchez Aran
go, vienas isz szesziu vyru, 
kurie buvo intarti, kad jie 
norėjo nuversti Cubos val
džia, ežia pasiaiszkina laik- 
rasztininkams.

Jis atvyko in Tocumen, 
Panama, kur Panama val
džia visus szeszis tuos suki
lėlius priėmė ir davė jiems 
apsauga. Po tam jie iszvažia- 
vo in Havana salas.

Dvasinis Vadas

William R. Knox, isz Bos
ton, Mass., buvo iszrinktas 
“First Church of Christ 
Scientist’’ vadu ir pirminin
ku. Daug atstovu isz visos 
Amerikos tokiu bažnycziu 
buvo susirinkę del szitu rin
kimu.

Jis teipgi buvo iszrinktas 
visu tu bažnycziu iždo pri
žiūrėtoju.

j u laikas tokis brangus, ar j u 
darbas tokis svarbus kad jie 
turi kad ir per rauduona uly- 
czios szviesa praeiti? Ir kas 
bus vėliau? Argi nebutu vi
siems geriau kad musu vaikai 
dabar butu mokinami kaip at
sargiai eiti su žaliomis szvieso- 
mis kad jie dabar prisilaikytu 
valdžios ir miesto instatymu? 
Bet ežia tik dar viena isz musu 
valdžios kvailyseziu. Musu val
džios tūzai pamirszta kad ne 
vaikas, ne mokinis’bet autorno- 
biliaus draiverys užlaiko musu 
ulyczias ir vieszkelius ir net 
jam alga užmoka su savo invai- 
riomis taksomis. Jau beveik 
laikas kad musu valdininkai ir 
policijantai susiprastu isz kur 
jie duona valgo. Jeigu ne auto
mobiliu draiveriai, tai daugiau 
negu puse musu policijantu tu
rėtu jieszkotis kur jie galėtu 
teisingai sau duonos kąsni už
sidirbti.

Mums jau seniai insipyko 
policijantu poniszkavimas. Jie 
jaueziasi kaip kokie kazokai 
ant musu vieszkeliu ir mislina 
kad jie gali bet kuri draiveri 
paimti nagan. Jiems vagiai, 
razbaininkai ir niekszai visai 
nerupi, nes automobiliaus drai
verys dažniausiai daugiau pi
nigu turi. O jiems tik pinigai 
rupi.

Vienas tokiu policijantu po
nu, musu apylinkėje gavo gerai 
per nosi kai Schuylkill apygar
dos teisėjas ji nagan paėmė ir 
jam pasakė kad jeigu jis pro
tingiau nepasielgs jis turės sau 
darbo kitur jieszkotis.

VALSTIJOS
ADVOKATAS

NUŽUDYTAS
PHE0NIX CITY, ALA. — 

Valstijos advokatas Albert L. 
Patterson, naujai iszrinktas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Grasinama Mainas 
Uždaryti

TAMAQUA, PA,— Panther 
Valley apylinkes mainieriai 
dar vis nedirba, nepaisant to 
kad mainieriu bosas jiems ke
lis- sykius yra insakes gryszti.

O Lehigh Navigation kom
panijos prezidentas yra pasa
kęs kad jeigu mainieriai szia 
sanvaite nesugrysz in savo 
darbus, tai visos tos mainos 
bus del visados uždarytos.

Iszrodo kad mainieriai galė
tu su kompanijos pareikalavi
mais sutikti, jeigu ne del pas
kutinio pareikalavo, būtent 
kad .kompanija nauju vietų to
se mainose jau nebeatidarys, 
bet tik baigs iszkasti ta angli, 
kuri dabar prieinama.

Mainieriai aiszkina kad tai 
reiszkia, kad kompanija nori 
tik iszkasti ta angli ir paskui 
vistiek tas mainas uždarys! 
Reiszkia butu darbo tik del ko
kiu trijų menesiu ilgiausiai.

Žinios pranesze kad kompa
nija nori atstatyti nuo darbo 
apie tūkstanti vyru, kur dabar 
iki sziol dirbo keturi tukstan- 
cziai asztuoni szimtai.

Mainieriai sako kad visai ne 
taip. Jie priparodina kad kom
panija jau dabar yra atleidus 
daugiau kaip tūkstanti du 
szimtu mainieriu, kad dabar 
tik puse tiek turėjo darbus ir 
kad kompanija ketina tik apie 
penkis szimtus pasilikti, ir vi
sus kitus atleisti.

Dabar mainieriai yra pasiun
tė savo penkių atstovu komisi
ja pas valstijos Gubernatorių 
Fine, kad jis parūpintu jiems 
mitinga su Prezidentu Eisen- 
howeriu.

SUMUSZE RUSKI
SZAKMATUOSE

NEW YORK, N. Y. —
Jaunas Donald Byrne sulosze, 
sumusze Rusijos cziampijona, 
geriausia szakmatu loszeja. 
Tai buvo pirmutine Amerikos 
szakmetu loszeju pergale.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Amerikietis Donald 
Byrne sulosze, sumusze, szak
matu loszime Rusijos garsu lo
szeja Yyri Auerbach, Rusijos 
geriausia loszeja.

Amerikieczio Byrne brolis, 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus szakmatu loszejas buvo 
sumusztas Rusijos loszejo, 
Alexander Kotov, tame pa- 
cziame kambaryje in Roosevelt 
vieszbuti, hoteli New York 
mieste.

Iki dabar Ruskiai turi pir
menybe jie yra laimėje szeszis 
loszimus, o Amerikiecziai tik 
du.

Garsiausias ir geriausias Ru
sijos szakmatu loszejas per 
paskutines kelias valandas 
priesz iszvažiavimo isz Rusijos 
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Norėjo Aliejų Investi 
In Wilkes-Barre, Pa.
WASHINGTON, D. C. — 

Armijos didžiūnai paraudo, su
siprato ir atsiprasze ir paskui 
prižadėjo su mainieriais sutik
ti.

Armija buvo iszleidus kon
traktą statyti karininkams 
kambarius, kurie kasztuos 
$285,000 in Wilkes-Barre mies
tą, Pa., o szitas miestas randa
si paeziame mainu ir mainieriu 
viduryje.

Kai tik buvo sužinota kad 
tas kontraktas del tu kambariu 
statymo nustato kad aliejaus 
sziluma bus investa, tai armi
jos ponai gavo tiek priesztara- 
vimu„ tiek protestu, kad 
augszti karininkai, paraudę isz 
sarmatos, tuojaus perminė ta 
kontrakta ir paskelbė kad ang
lies sziluma bus tenai investa.

Armija ežia del szilumos su- 
vartuos apie szimta asztuonios 
deszimts penkis tonus anglių 
kas metai.

Senatoriai ir kiti Pennsylva- 
nijos politikieriai armijos po
nams primine kad jau ir taip 
sunku mainieriams darbas ras
ti, nes vis daugiau ir daugiau 
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DU ŽUVO
EROPLANE

Treczias Žuvo Eidamas 
In Pagelba

EASTON, PA. — Du vyrai 
užsimusze kai ju mažas eropla- 
nas užkliuvo už elektros dratu, 
ir nukrito ant ūkio netoli nuo 
Lower Mount Bethel, apie ke
turiolika myliu nuo Easton 
miesto.

Už keliu minueziu po tos ne
laimes, keturiolikos metu am
žiaus vaikas, kuris ant to ūkio 
dirbo, pribėgo prie tos vietos, 
norėdamas pagelbeti. Jis nusi- 
stvere už tvoros drato ir buvo 
ant vietos užmusztas. Tas ero- 
planas užkliuvęs už tu elektros 
dratu tuos dratus nusitraukė 
su savimi ant žemes ir vienas 
isz tu dratu nukrito skersai 
tvoros dratus.

Žuvusieji eroplane buvo Jo
seph Ted Phillips, keturios de
szimts vieno meto amžiaus, la
kūnu mokytojas isz Phillips
burg, New Jersey; ir John H. 
Dobęs, isz Easton, Pa. Jaunas 
vaikinas kuris bego jiemdviem 
in pagelba ir pats žuvo, buvo 
keturiolikos metu Fred B. Mil
ler, kurio tėvas veda ta ūki kur 
visi trys žuvo.

Elektros kompanija turėjo 
visa elektra nutraukti, pirm 
negu buvo galima tos du isz to 
eroplano isztraukti.

Du metai atgal žuvusio Jo
seph T. Phillips duktė, Kerry 
Phillips žuvo eroplane, beveik 
szitoje paezioje vietoje.

I KANSAS CITY. — Buvęs 
Amerikos Prezidentas susįrgo 
kai jis nuėjo in teatra, pamaty
ti loszima “Call Me Madam’’, 
kuriame yra tycziojamasi bai- 
komis isz Trumano ir Eisenho- 
werio ir buvusios Ambasador- 
kos Perle Mesta.

Jo žmona ji parvežė namo in 
jųdviejų automobiliu ir dakta- 

l

ras greitai pribuvo. Jisai buvo

Harry Trumanas
---------------- ■ s

nuvežtas in Research ligonbute 
in Kansas City, Mo., kur dakta
rai padare operacija ant tulžio 
ir appendisitis. Daktarai sako 
kad nieko pavojingo nėra ir 
kad Trumanas sveiksta. Jis 
yra septynios deszimts metu 
amžiaus.

NELEIDŽIA LAIVUS 
PERŽIURETI

__________ I

Anglijos Valdžia Priža
da Pati Juos Iszkratyti

Del Ginklu
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos valdžia piktai prane
sze kad Amerikos Laivyno 
sztabas neturi jokio biznio per- 
kratinete ir peržiureti Angli
jos laivus kurie plaukia in Ko- 
munistiszka Guatemalos krasz- 
ta, nežiūrint kad tokie laivai 
gal ir veža ginklus tam krasz- 
tui.

Bet tuo paežiu sykiu Angli
jos valdžia Amerikos valdžiai 
prižadėjo kad Anglijos Laivy
nui yra insakyta visus tokius 
laivus peržiureti ir gerai isz 
krutinėti.

Jau seniai žinoma kad Ang
lijos biznieriai ir pramoninkai 
veda gera bizni su Guatemalos 
Komunistais, parduodami 
jiems kariszkus ginklus, nežiū
rint ir nepaisant to kad tie Ko
munistai kariauja priesz Ang
lijos armijas.

Anglijos valdžia visados la
bai nuolankiai viską prižada, 
bet paskui veda savo bizni kaip 
ji nori!

SKAITYKIT 
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PLATINKI!'!

V. L. BoezkowHkl, Editor and Mgr.

Už Geležines Uždangos
Mirė Ir Arkivyskupas 

M. Reinys
Gautosiomis isz Lietuvos ži

niomis, Vladimiro kalėjime 
prie Maskvos, neiszlaikes Bol- 
szevikinio kalinimo sanlygu, 
mirė pasižymejes Lietuviu 
veikėjas, bu v. užs. reikalu mi- 
nisteris ir Vytauto Didžiojo 
Un-to profesorius, arki v. M. 
Reinys. Apie jo mirimą yra ga
ve žinia ir Vilniaus vyskupi
jos dvasininkai.

Tuo budu laisvuosius Vaka
rus pasiekusios skirtingais ke
liais žinios apie Kaisziadoriu 
vysk. Teof. Matulionio mirti ir 
arki v. M. Reinio likimą pasi
tvirtina, tik nesutampa žinios 
apie dekana Mironą. Tame pa
eziame Vladimiro kalėjime, 
120 myliu in sziaure nuo Mask
vos, laikytas, bet vėliau pa
leistas Britu karys Frank Kel
ly savo atsiminimuose, kuriuos 
iszspausdino Britu ‘ ‘ Empire 
News’’ Kovo 7 d., numeryje, 
pasakoja, kad buv. ministeris 
pirm. dek. VI. Mironas numiręs 
ant jo ranku. Lietuviai dvasi
ninkai nesitikėjo gyvi iszeisia 
isz kalėjimo, vienok nepaisant 
to, buvo labai ramus ir dažnai 
guosdavo kitus. Tai buvo pui
kus žmones, raszo Kelly, kuriu 
jis niekad neužmirsz. Jie dalin
davosi su kitais ka turėdami.

Pats save Kelly laike esant 
Vladimiro kalėjime visu už- 
mirsztu žmogum. Kalėjime bu
vo visokiu žmonių, kat. dvasi
ninku, filosofijos profesorių, 
mediku ir muziku, ir papras- 
cziausiu ūkininku ar darbinin
ku, Lietuviu, Latviu, Totorių, 
Sibiriecziu, kurie dar niekados 
savo gyvenime nebuvo mate 
tramvajaus, Rumunu, Lenku ir 
Vokiecziu. Kelly, protestuoda
mas priesz jo kalinimą, bet pa-

Kareivis Pagerbtas

Apvaikszcziuojant Pieti
niu Amerikos valstijų Prezi
dento Jefferson Davis gim
tadieni, Burrough szeimynos 
trejopos dukreles, Carol, 
Claudia ir Cheryl isz Arling
ton, Virginia, padeda pieti

65 METAS

I sinaudodamas leidimu du kar
tus per metus raszyti, siųsdavo 
savo protesto pareiszkimus 
Stalinui, Molotovui ir vyriau
siajam •Sovietu prokurorui, 
kad Lutu peržiureta jo byla ir 
jis butu paleistas. Bet visuo- 

I met gaudavo iri juos ta pati at
sakymą: “Ne!’’ Karta, pate
kės visiszkon beviltes, net pa- 
rasze praszyma, kad ji suszau- 
dytu. Ir szi karta atėjo stereo- 
ti piszkas atsakymas: “ Ne! ” 
Paskutini karta, kai matėsi su 
arkivyskupu, tas Britu kariui 
pastebajo: “Telaimina Jus 
Dievas. Asz visuomet už Jus 
me’siuos!” Tokie tai buvo Lie
tuviai dvasininkai, kuriu po 7 
kabinimo metu paleistas in 
laisve F. KePy sakosi negalįs 
ir negulėsiąs užihirszti.

potvaniaTiowa'
VALSTIJOJE

Szimtai Apleidžia Savo 
Namus

DES MOINES, IOWA. — 
Sziaurineje Iowa valstijos da
lyje szimtai žmonių Buvo pri
versti apleisti savo namus, kai 
potvaniai tuos miestus isztiko.

Farmeriai sako kad tie po
tvaniai jau dabar yra padare 
iszkados ant keliu milijonu do
leriu.

Upes taip yra patyinusios 
kad jos dabar persilejo per sa
vo krantus ir viską užsemia.

Ateina žinios kad panasziai 
dabar yra ir in Nebraska vals
tija, ir in Elk Point, South Da
kota.

Daug rugiu ir kviecziu da
bar del sziu metu sunaikinta, ir 
daug galviju prigėrė.

SKAITYKITE “SAULE”

niu Amerikos valstijų vielia- 
va ant kareivio John P. Pan
nill kapo.

Szitos vieliavu paaukoji
mas ar pristatydinimas buvo 
ant Arlington National ka
pu, per Prisiminimo Diena.
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Kas Girdėt
Republikonu visa partija da

bar yra taip apsiszaukus su sa
vo vedu Prezidentu Eisenho- 
weriu, kad rinkimai szitai par
tijai bus baisiai sunkus. Var
giai Republikonai bus iszrink- 
ti per ateinanczius rinkimus. 
Jie baisiai daug buvo prižadė
ję visiems žmonėms, ypacz dar
bininkams, bet per ju instaty- 
mus ir invedimus jie pagelbė
jo tik bagoczius fabrikantus ir 
biznierius.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Kongreso Knygyne 
Renka Am. Tautotyra

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

Mat Prezidentas Eisenhowe- 
ris negali pamirszti kad jis yra 
buvęs augsztas Generolas kada 
jis galėjo insakyti ir visi ka
reiviai turėjo jam nusilenkt ir 
jo klausyti. Dabar jis negali 
pakęsti kai kuris Senatorius, 
kaip Joseph McCarthy parei
kalauja kad buvęs augsztas 
generolas ir esamasis viso 
kraszto Prezidentas turėtu jo 
komisijai pasiaiszkinti.

elgimas smirda taip kad ir 
ežia negalima pakęsti. Jeigu 
viskas tvarkoj, tai kodėl nega
lima viską Amerikos p-ilie- 
cziams pasakyti.

Amerikos Bendras Advoka
tas, Attorney. General Brow
nell teipgi jaueziasi baisus po
nas ir nesupranta kaip papras
tas Senatorius gali ji imti na
gan.

Bet visiems Amerikiecziams 
in sveikata kai tokie ponai 'bu
na paimti nagan ir. turi pasi- 
aiszkinti.

Nei Prezidentas Eisenhowe- 
ris nei Vice Prezidentas Nixon, 
nei Bendras valdžios advoka
tas Attorney General Brownell 
nėra nei per pi auka geresnis 
nei didesnis už paipraseziausia 
darbo žmogeli kuris savo tak
sas užsimoka ir visus instaty- 
mus užlaiko.

Ar musu skaitytojai myli ar 
mėgsta ar neapkenezia Senato
rių McCarthy, visi turi prisipa
žinti kad per szitus tardinimus 
visi mes daug,daugiau dažino- 
jome apie musu tūzu suktybe 
negu mes būtame per 
sziinteczius dažinoje.

kelis

lag e-Ne tik politikieriai ir 
riai, bet net ir Kataliku Bažny- 
czios Vyskupai buvo užpuolė 
ant Senatoriaus McCarthy, ku
ris yra isztikimas j r geras Ka
talikas. Vyskupas kuris ant 
McCarthy užsipuolė staiga nu
tilo. Gal jam kuris kitas Kata
liku Bažnylczios virszininkas 
biski razumo inkviepe.

Isz visu tu tardinimu nieko 
neiszejo už tai kad isz valdžios 
virszunes iszejo insakymas vis
ką mesti- ir viską pamirszti.

Republikonu Partijos pasi-

Chicago, Ill. — L.R.K.'S.A. 
59-jo Seimo Reikalais, šeimi
niai parengimai Ohicagoje: 
Nedelioj, Birželio (June) 27 d., 
10:45 valanda ryte, Szv. Jurgio 
paralpijos 'bažnyczioje, 3300 So. 
Lituanica Avė., in vyks iszkil- 
miiįgos pamaldos, 1 valanda 
popietu, gražiame Justice 
Park, 111., atidaroma piknikas; 
3 valanda p. p., svecziams pasi
stiprinus ir pasilsėjus ten pat, 
Justice Parke, prasidės Dainų 
Szvente, programa atliks jung
tinis choras susidedąs isz Chi- 
cagos Lietuviszku Parapijų 
Choru. Panedelyje, Birželio 28 
diena, 9 valanda ryte, La Salle 
vieszbuczio, hotelio patalpose 
prasieds 59-jo Šeimos sesijos. 
Utarninke Birželio 29 diena, 
7:30 valanda vakare gražiame 
La Salle vieszibutyje, (prie 
Salle ir Madison uly.) prasidės 
bankietas su programa. Sve- 
cziai atvykę isz kitu miestu ga
lės apsistoti pas savo pažins- 
tamus Chicagoje arba La Salle 
vieszbutyje. — Albina Posz- 
kiene, komiteto pirmininke 59- 
tam Seimui priimti, ir P. Licz- 
kus, Informacijos komisijos 
narys. >. — G.

Pypkes Durnai

Miszkos Ir Lietuvis

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Oo., 

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

Miszkas ūžia, verkia 
griaudžiai,

Vejas žalia medi laužo. 
Nuliūdimas szirdi spaudžia, 
Lig kad replėmis ja gniaužo. 
Girios tamsios jus galingos, 
Kur isznykote placziausios, 
Dienos praejos garsingos, 
Kur pradingote brangiausios? 
Miszkos verkia didžiu giriu, 
Baisus kirviai jas iszskyne. 
Verkia Lietuva didvyriu, 
Nes juos užkasė tėvynė. 
Kas mums praeiga gražintu, 
Ir jos garbe ir jos gale;
Kas tuos kaulus atgaivintu, 
Ka po žeme gul nubalę? 
Tu girele, tu žalioji, 
Tu, kuria laikai iszgriove, 
Tu Lietuvi, kuris vaitoji, 
Jus užmirsztumet senove. 
Vien tik szaltas sziurse vejas 
Blaszko žmones ir girele, 
Ir daužydamos užejes 
Mus isz miego kelte kelia. 
Mainos rubai margo svieto: 
Silpnas kelias, tvirtas griūna. 
Nebijokim vargo puna. 
Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžia praeiga atmine, 
Pagimdys vargiai galiūnas 
Ugnimi uždege krutinės.

WASHINGTON, I). C. — 
Isz visu Jungtiniu Amerikos 
Valstybių kampu pilieeziai 
Kongreso Knygynai Bibliote
kai Vaszingtone siunezia szim- 
tus Amerikos tautotyros eks
ponatu, perstatyto ju. Juos 
sziam žygiui skatina NBC ra
dijo .. programos 1 ‘ Weekend ’ ’ 
penkių minueziu priminimas 
tautotyros rinkimo reikalu ku
ri paruoszia Knygynos '____
tyros skyria.

Tautotyra (Folklore) kuria 
sudaro dainos, pasakos, pasa- 
keczios, paproeziai ir padavi- 
mos paveldimos geiitkarczju ir 
gentkareziu yra manstynia 
kiekvienoje valstybėje, nes ji 
padeda suprasti tautos sugyve
nimą istorija. Tuo budu Ame- 
rikietiszkoji tautotyra, daugy
bes tautu ir rhsiu sudarymo, 
kulturu raizginys; atvaizduoja 
amerikiecziu praeities kasdie
nio gyvenimo sudarymo, kaip 
jie msikure ir tas gaivalingas 
permainas, kurios žemes ūkio 
bendruomene per toki trumpa 
laika paverto pramonine ir pre
kybine visuomene.
I “Savatgalio” radijo progra
moje tautotyros paskaitos tu
rėjo szitokius u'žvadinimus: 
“Vietine szneka ir tarme”, 
‘4 Vietovardžiai ”; . “ Vaiku ža
diniai ir Rimai”; “Pasakos”; 
“Naminis Gydymas”; “Pirszi- 
mosi ir Vestuvių paproeziai”; 
“Liudies dainų apibudini
mas”. Daugelis isz sziu 'paskai
tų buvo pagyvintos dainomis 
ir muzika užrekorduota, inrą- 
szytineja in Kongreso Knygy
nos tautosakos archyve. (Kny-* V • •gyna tautotyra užsiima gau 
nuo 1928 metu ir szino metu 
turi surinkusi virsz 40,000 in
validu dainų kuriu nemaža yra 
kilę isz Pietų Amerikos).

Radijo klausytojai parode 
szia programa didžiuli susido
mėjimą ir siunezia daugybe 
užklausimu, nurodo knygynos 
darbuotojai. Tai parodo, jog 
Amęrikiecziai domisi savo 
kraszto praeitymi ir yra insiti- 
kine, jog szi medžiaga yra rū
pestingai žinovu surenkama 
Kongreso knygynoje.

Tau,tyros Sekcija visuome
nei skiriamuose kataloguose 
kymi gauta tautotyros medžia
ga, nurodydama ja prisiuntu
si o asmens pavarde, vieta ir 
data. .Siuntėjo adresas pasilie
kamas Knygynos knygose, ne- 
iszduodant jo visuomenei.

Sztai vienas pavyzdžiu pa
imtas isz Kongreso Knygynos 
Informacinio Biuletenio, .ku
riame pažymėta . . tautotyros 
apie namini gydymą gavima: 
“Cures, Warts: In my home,, 
when I was a Child in Everett, 
Mass. I had many warts on my 
right hand, big seedy ones. The 
cure was to take a piece of 
white 'blackboard chalk. This 
is the absolute.truth.”

Knygyną isz savo puses pa
žymi, jog minimas gydymo bū
das esąs intartinas, bet kadan
gi tokiu- gydymu pastebėta 
daugelyje vietų ateityje moki
na Amerikos'gyvenimo istori
ja turės vertingos medžiagos.

Paskutiniu laiku Tautotyros 
Skyrius Knygynoje gaunas 
tiek daug medžiagos, jog ne- 
spejas visiems padėkoti, vie
nok tikisi su laiku tai pada,ry
siąs. Skyrius praszo dėlto ne
užsigauti ir toliau siusti jiems 
prieinama medžiaga, kad ben-

dromis pastangomis butu suda
rytas didelis ir vertingas 
krasztotyro^ muziejus. Sekcija 
praszo, kad užimantuoti in szi 
darba, pritrauktu kuo daugiau 
'žmonių. —C. C.

ŽMOGUS SUDIJE, 
O DIEVAS VALDO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Dėmesio Juros Ir Mesz- 
keriojimo Mėgėjams
Vidaus Reikalu Departa

mento, Tautiniu Parku Skyrius 
pranesza, jog visuomenei ati
darytas naujas parkas “Cape

Tauto- I Hateras National Seashore Re-
creatįon Area”. Vieta nepa
prastai graži ir žavinti savo 
laukini szk um u, p ras i de dan t
netoli nuo Virgiui jos-North 
Carolines sienos. Parkas apima 
200 myliu ilgumo pailgu salų 
grandine taip vadinama “Out
er, Banks” kuri galiausiai isz- 
sikisza, beveik 30 myliu nuo 
sausumos ir yra vos 12 myliu 
nuo Golfo sroves. Nuo 'Cape 
Hatteras “Banks” pasuka in 
pietvakarius ir užsibaigia ne
toli Cape Lookout. “ Banks” 
gaubia indomi istorija ir dau
gybe legendų. Piratai, aviaci
jos pionieriai, pakrantes kurio
se paskendusiu laivu szipuliai 
mėtos, nes Čape Hateras ir The 
Diamond Shoals garsėjo pa
saulyje kaip “Atlanto kąpi- 
nes”. Atlanto szaltosios sroves 
susitikdamos su Golfo sziltaja 
ežia maišo nesiliaujanezius 
verpetus, vandens sūkurius. 
In domu, jog “Banks” gyven
toju kilme iszvedama isz ka
daise skendusiu laivu palikuo
niu. Kaikuriose vietos kaimuos 
Angliszkasis protavimas grei- 
cziau primena Elizabethtos lai
kus nei dabartine Anglu kal
ba. Ju dauguma dabar pragy
vena isz turizmo -Šniūriniame 
salos kraszte randasi kitas 
parkas “Fort Raleigh National 
Historic Site”. — C. C.

JUOKAI

mane kas jaises lauke. Niekais 
joms nekalbėjo apie Dievą, du- 
szia arba dorybe, mokino jaises 
tiktai dainuot, niekam tikusias 
dainas, aipie meile, grajint ant 
kanklių, siuvinęt auksu ir si
dabru, o labiause, kaip vaiksz- 
cziot, stovėt, sėdėt, judint ir da 
ko, apie ka nutylėsiu.

Per kelis metus teip mokin
tos merginos, augo ant tikru 
nevalninkui paleistuvystes ir 
lie dyvai, jog Orimo mergos 
buvo garsingiausios Turk i jo, 
ba kožnas noringai nuo jo pir
kinėjo ir ge<ai mokėjo.

Storasta itei, norint turėjo 
smagumą visame, isztode jog 
stovi priebutyje peklos, nes 
drąsi mergina, mate taipe da- 
leidima Dievo, ne ružijo ir ne
siskundė, dare viską ka liepe, 
nes nematant nuolatos meldėsi 
in Motina Szvencziause apie 
iszluosavima. Vienok dienos ir. . . . menesiai bego o niekas nepri
buvo su pagelba.

Kentėjimai ir staiga atmai
na, kokia Ksene datyre nuo 
smerties tėvo, perminė ja ant 
isznokusios merginos. Nekarta 
kalbėjo in save.

— O kad asz tai galetau su- 
pratint taisės nelaimingas 
mergaites so Dievu, tai didele 
nuopelną padarytau priesz 
Dieva: Reike pradėt gal man 
pasiseks. ,

Prisiartino prie keliu vyres
niu merginu, vienu metu su ja 
kurios jau nuo keliu metu buvo 
Orimo rankose, vos žinojo Die
vo esybia.

Pradėjo tada joms Storastai- 
te kalbėt apie Dieva,, Jezusa ir 
Marija, apie duszia žmogaus 
nesmertelna, apie dorybe ir 
grieka, o aut galo apie didybe 
žmogaus, kuri niekas neturi 
tiesa žemint.

Laivyno Leitenantas parva
žiavo ant keliu dienu namo ir 
nusivedė savo maža dukrele in 
miestą apsipirkti. Viename di
deliame sztore žmones buvo 
baisiai susikimsze. Stora ir 
dikta moteris, kuri stovėjo sza- 
lia Leitenanto ir jo mažos duk
reles, tik sykiu piktai pažiurė
jo in Leitenantą ir nei žodžio- 
nesakius, kad davė jam per 
žanda, kad nustebintas Leite- 
nant kuone persiverte. Naba
gas nieko nesake, bet pasiėmė 
savo dukrele už rankos ir dūme 
isz to sztoro kuo greieziausia. 
Jis nesuprato kas ten atsitiko.

Kai juodu iszejo isz sztoro, 
jo dukrele pažiurėjo in savo tę
va ir pastebėjo:

“Žinai, teveli, ir asz tos mo
teries nemylėjau. Kai ji užmy
nė man ant kojos tai asz jai in- 
gnybiau staeziai in sėdynė.

Viena nedelia kai klebonas 
pradėjo sakyti labai graudinga 
pamokslą, visi bažnyczioje eme 
verkti ir žliumbti. Taip grau
dingai ir gedulingai isz pat 
szirdies kalbėjo klebonas. .Tik 
vienas Dzūkelis sau ramiai sė
dėjo ir nei vienos aszaros ne- 
iszliejo. Kai jo kiti užklausė: 
kodėl jis nesusijaudino tokiu 
pamokslu ir kodėl jo akys sau
sos? Dzūkelis pasiaiszkino: 
“Matote, asz ne isz szitos pa
rapijos.”

Pirkie U. S. Bonus

(TOLIAUS BUS)

Ant Pardavimo
Labai 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.

te

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.llG—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 11.9 
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, G2 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszkn, 
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 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.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 Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, 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. G0 puslapiu, 20c.

No.lGO—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
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 Sūnus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

No.178—Tikrausias Kabalas 
f 

arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

No.194—Trumpas Katalr 
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. 15«

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
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.

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., - Ų. S. M
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Žmogus Sudije 
o Dievas Valdo

(Tasa)

Kada senas Maksimas po 
sunkei kelionei pribuvo in Lie
tuva, kur terp taukios girios 
stovėjo dvaras Sukeikai, pri
gulintis prie pono Mirskio, ne 
rado jo namie ba kaipo pulkau
ninkas turėjo kol aut su savo 
pulku muszt Turku ir kur ka- uralius kvietė.

Neradias Maksimas pulkau
ninko Mirskio Suleikuose tuo
jau nevilkindamas nukeliavo 
in Krakowva,' ba žinojo jog 
Mirskis su savo karima randa
si prie karaliaus. ’ ,

Pribuvo •Maksimas in Kra- 
kova dasiklause kvatieros pul- 
kauninko kuris ka tiktai buvo 
pape jas isz bužu vežios atlikęs 
iszpažinte ir rasze laiszlka pas 
savo mylima Ksene, kurioje 
liepe melstis idant Dievas; sau
gotu ji nuo smert laike vainos. 
Tame ineina lekojus vaiskavas 
ir pasakė, jog kokis tai senas 
žmogus nori būtinai pasimatyt.

— Tai invesk ji in pakaju, 
tarė Mirskis, ir akyvai žiurėjo 
in duris.

Nes kaip nusiminė kada pa
regėjo Maksima.

Paszoko nuo kėdės ir bėgda
mas prieszais paszauke:

— Maksimai! Tai tu ! Kils 
tai? Ar nori su mumis traukt 
ant vainos? Juk ketinai nesi
trauki nei Storasta i les.

Maksimas tuom laik pagal 
senovės papratimu, suspaudė 
kelius jauriikaiczio kalbėjo ko
ne su džiaugsmu:

— Dėkui Dievui! Jog no
rint radau poną, juk asz puse 
svieto alplakšzcziau vedamas 
poną pulkauninką, nes dabar 
bus pabaiga, mano keliones ir 
rupesties.

Ponas Mirskis pakeli seni, 
prispaudė prie savos szirdili
gai ir tarė:

— Sėskis mylimas Maksi
mai ir kalbėk kas tave in czion 
atvyjo? Nes gal alkanas? Dū
davę‘ponas pulkauninkas ir 
ėjo jieszkot tarno, nes ji senis 
sulaikė tarydamas;«

— Da bus gana laiko del 
valgimo, asz noriu numest sun
kenybe nuo szirdies, ba baisia 
praeito turėjau!

—- Del Dievo! Kalbėk! Kas 
stojosi klausė nespakainiai 
pulkauninkas, sėdėdamas sena 
tarnai ir pats sėsdamas szale:

— Nelaimingai atsitiko, 
nes kada radau poną, tai nelai
me in puse susimažino.

Czia. pradėjo Maksimas ap- 
sakinet viską kas nuo laiko isz- 
vaižiavimo pono Mirskio atsi
tiko Medzibore. »

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Pulkauninkas už galvos 
griebėsi, liepė da paantrini, 
klausinėjo, kvotė vela) liepe ta 
pati kalbėt, nežinojo kas su 
jtiom darosi ant galo, kada jau 
intikejo in viską, kai jam Mak- 
simas danesze, plaukus nuo 
galvos sau rove.

— Dieve, mano Dieve! Ko
kiai baisia-nelaime dalipstejai, 
ir tai*tada, kada negalų bėgt 
gel'bet to- vergiu go kūdikio! 
Juk tai duktė mano brangiau
sio prieteliaus, mano tėvo, tai 
mano ateinanti pati! Czia ne
galėdamas susilaikyt, vargin
gas pulkauninkas, puolė ant 
keliu ir pradėjo graudžiai 
verkt ie Maksimas teipos-gi 
verke, nes pirmutinis apsimal- 
szines tarė:

— 'Apsimalszink ponas, da
vė pražuvo, Dievas jaus ant 
sieratos, jau tai nereike teip 
gailesti atsiduot. Jeigu Jerina 
randasi prie josios. Reike mud
viem ka greicziause nusiduot 
in kelione.

Ponais Mirskis pastyro *ir 
žiurėjo in seni, o už valandos, 
su didele gailesczia paszauke 
in seni:

— 11 r k ei i o n e, k a i b i ? Ach ? 
Kad tai but galima su sparnais 
tai lektau iszgelbet nelaiminga 
sieratele isz nagu pagoniszku 
ir užmokėt kaip priguli tai 
prakeiktai 'bobai, tam szetonui 
ne aipglaubtojui. Nes ka galiu 
pradėt, ka negalų, to padare 
tie!

— Kaip tai! Ponas pulkau
ninke. tarė Maksimas. Jog tai 
tiktai nuo tavęs priguli, kad ir 
sziandien kelaut in Kamenca, 
dasižinot kur Storastaite,b ima. 
ir iszpleszt isz nagu pagonu, 
kuriu neprivalome bijot.

— Tu manos nesupranti. 
Maksimai, ar gal užmirszai jog 
esmių kareivium , jog stoviu 
pirmutinis prie karimos, jog 
turiu skubint gint krikszczio- 
nybes, o ne mylimiausio skar- 
bo, nekaltos mergeles, kokie 
yra mano pažadetine. Pats bu
vai kareivium tai privaliai su- 
prastie, jog norint man szirdis 
alpsta, isz gailesties, norint du- 
szia kenezia baisu 'sopuoliu, 
asz negaliu apleist karimos, ba 
mano privalumas yra 'bėgt in 
tonais, in Vieduiu, lomiu krau
ju ir visa gyvaste gint toszven- 
to tikėjimo!

Ir pakele pulkauninkas aug- 
sztyn rankas szaukdamas:

Ir prižadu Tau Dieve! Jog 
eisiu krauju pratiesiu, gyvaste 
atiduosiu, jeigu tokis bus. Ta
vo noras, nes pirmiause pave- 

1 ik man Vieszpatie ka daugiau- 
se iszliet kraujo pagoniszko 
neprietelum tavo ir nepriete- 
lųm 'mano Tėvynės! O tu pats 
iszgelibek isz pagoniszko^ ne
laisvos apleista sierata, ir nu- 
korok ta niekadeja kur pavede 
in nagus nevidonams.

Puolė ant keliu ir velei pra
dėjo melstis. Maksimas dabar

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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suprato jog pulkauninkas ne
gali neszt jokios pageltos del 
Storastaites, ba atsiminė apie 
privaloma kareivio. Norint 
jaute jog ir Mirskis kitaip ne
gali padaryt labai per tai nu
liūdo sėdėjo kaip apmiręs, o 
pulkauninkas tuom laik pasi
kėlęs vaikszcziojo po pakaju, 
nuleidęs galva ir rodos ka to
ki labai svarbu dalyka mislino

**************************
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Viena moterėlė savo vyro
- jieszkojo, 

Ten kur apie Filadelfijos 
apsistojo,

Nubodo vyrui jieszkoti, 
Pradėjo kito geisti, 

Gerai moterėles padarytu, 
Kad tokia isz miestelio 

iszvarytu. 
' * * *
Liežuvis žmogui yra laibai 

reikalingas inrankis, 
Nes be liežuvio žmogus 

negalėtu kalbėti, 
Ypatingai butu sunku ir 

gyvastį užlaikyti, 
Nes negalėtu tinkamai 

pavalgyti,
O priek tam liežuvis yra labai 
Bledinga daigiu aint žemes.

Be liežuvio butu negerai,
Bet liežuvi nesuvaldamti, 

Taip pat kyla pekla.
Tas pats liežuvis tarnauja 

del visokiu piktybių.
,Su tuom piaicziu liežuviu 

Godžiai valgo ir pamazgas 
lakai.

Tas pats liežuvis tarnauja 
Kalbant ii- maldaujant.

Su tuom paežiu liežuviu 
Teisybe pasakoja ir 

meluoja, 
Už t ar i a n e k ai t u o si u s i r 

kitus paniekina. 
Taipgi sutaiko, ramybe daro,

Perskiria, supeszdi.ua ir 
suramina, 

O ir Dieva garbina.
Jei g u 1 i e žu v i už d ai i1 u 

laikysime,
Tai busime laimingais,

Bet jeigu ji paleisime ant 
Iiuosos valios,

Pasiliksi jo nevalninku z 
ir daug nukentėsi.

Liežuvis gerbdamas žmonis, 
Iszkelia ji in padanges, 

Bet tas pats liežuvis žmogų 
ir užmusza!

Nelaimingas tas kuris 
Atiduoda liežuviui visa 

valia, 
Taip darydamas jis pats sau.

Ir žmonijai sukelia 
neramybe,

Ir didžiausius nepasisekimus. 
Todėl, mokykimės visados 

Savo liežuvi suvaldyti, 
O neleiskime kad jis 

. mumis valdytu, 
Neplakime liežuviu buvo 

artima, 
Nedraskykime jam szlove, 

Nežeminkime jo gera vhrda.

“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.
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ant galo susilaikė priesz Mak
sima ir tarė:

— Kas bus tai bus, o Sto
rastaite reike gelbet ka grei- 
cziausia, idant josios nepar

duotu kokiam Turkui. Aszpnis- 
linau apie poną Blocki, nes ir 
tasai yra prie vaisko. Tu Mak
simai turi sugryžt in Lietuva 
su mano laiszkapas Bugslava 
idant užstatytu dvaruka Sutei
kus. Už paimtus pinigus ir už 
mano sudėtus pinigus kelausi 
in Komenca, dažinosi apie Sta- 
rostaite ir iszpirksi ja, norint 
reiketu visa mano turtą, ati
duot,

— Asz pasirengęs eit po
nas pulkauninke norint prie 
galo svieto. Ir teip bus geriau
sia kaip ponas duodi rodą. Asz 
mislinau kad abudu keliausi
me. Ha! Dievas kitaip sudaro.

Ant rytojaus anksti atsisvei
kino dideliam rūpestyje, ponas 
Mirskis inprasze seno tarno, 
priesz kelione pasilsėtu^ kėlės 
dienias. Nesitikėjo, jog tas at- 
silsis tesis kelis menesius, o 
vienok teip stojosi, ba, Maksi
mas isz keliones ir rupesezio 
I j a v o j i n ga i ap si r go.

Tuom laik ponas Mirskis 
nieko nežinodamas isztrauke 
su karalium muszt pagonus po 
Viednium, o mes nusiduosime 
pas Ksene.

Ksene norint jauna labai 
mergaite, vienok buvo narsi ir 
drąsi. Gyslose jos tekejo ka- 
reiviszkas kraujas, o tėvas, bū
damas kitados narsus kareivis, 
turėdamas vienatine duktere 
troszko j’a su visu kuom api- 
pratint, Augino duktere labai 
rūpestingai, pratydamas pir- 
miausė kareiviszkam moksle 
drąsą ir narsa.. Senas Maksi
mas mokino jot ant arklio, su 
szoble apsieit inet szaut isz 
pisztalietos ir puczkos.

— Kada-gi Ksene gavosi in 
nevalo, nesirūpino suvis ir ne 
nupuolė ant dvases, narsi isz 
prigimimo, drutinosi da la
bi,aus maldoje, ba nabasznin- 
kas Storasta Silnickis būda
mas pats dievo baimingu, ir iii 
duktere inkvepe mokslą tiky
bos ir pažinties Dievo. O da 
kaip dažinojo Ksene nuo Jeri- 
nos, jog bėga pas poną Mirski 
pagelbos, tai suvis nieko nesi
rūpino, ir kas diena tikėjosi 
pagelbos.

Tuom laik in antra diena po 
dingimui Jerinos, kada jau 
Totoriai pasilsėjo kaime Balto, 
ketino traukt tąlyn, atvyko in 
abaza senas Žydas drauge su 
senyva motore, viaiksztinejo 
terp nevalninku ir prisižiuri- 
nejo.

Prisiartinias prie Ksenes^ 
stojo, pradėjo glostyt sau barz
da ir jau neeina tolyn, nusida
vė pas vada Totorių ir ilgai su 
juom kalbėjo derėjosi, ar barė
si. Ant pagalės, ant paliepimo 
Žydo, motore, kuri su juo pri
buvo, priėjo prie Ksenes, pa
ėmė ja už rankos ir vede pas 
dideli vežimą su audimine bū
da, kuriame jau sėdėjo dvi 
mergaites, mažos septynmetes. 
Storastaite buvo tiieczia. Ne
trukus atejp senas Žydas, sėdo 
in vežimą sueziulbe ant arkliu, 
paem.es už vadeliu, reže po 
rim'ba ir nuvažiavo.

— Kur važuojiame ? Pa
klausė Ksene moteres. •

— In Nemirova, atsake bo
ba. Szmotas kelio, nes geri 
arkliai, nevažiuosime ilgai.

— Ar Totoriai eis paskui 
mus?

— Kur-gi! Ko jie eis ? Tuo

jau ne Totorių.
— O keno?
— A, ka czia daug kalbėt! 

Dažinosi ponia kaip in vieta 
pribusi.

Vž trijų dienu keliones, ka 
keliavo per pustynes degėsius 
kaimu ir miesteliu, jau tems
tant, musu pakelevingi pribu
vo in Nemirava, kuris tasai 
miestelis buvo gerai apdegin
tas per Totorius, paežiam vi
duryje miestelio, stovėjo ke
liolika apdriskusiu grineziu, 
užgyventu per paežius Žydus.

Priesz viena isz tokiu, nu
skurusiu namu užvažiavo veži
mas su Storastaite. Kada iszli- 
po boba nuvede Ksene ir mer
gaites per kiemą in dideli sena 
soda, atskirta augszta tvora 7 O
nuo kaimelio ir ulyczios. Czia 
paregėjo Ksene ilga medini na
rna terp augsztu liepų ir kvė
pė nez i u augu oi u . f

Nes labai nusidyvijo, kada 
inejo in vidų. Rodosi jai jog 
randasi kokiam užkerėtam na
mie teip. Buvo visokios sale’s, 
didesni ir mažesni pakajai, nes 
viskas iszklota dekais puikiais 
sienos isztaisytos brangais cei- 
kais auksu ir sidabru austais, 
daigtai sedines ir kėdės mink- 
sztos aksomu aptraukti. Žiedai 
užrulbežinai ir visokios auguo- 
les kvepenezios stovėjo kruve- 
liams ant žemes ala'basterines 

pampos kabojo, o smilkinyczios 
su kvepsnimis ruko ir nakti. 
Brangus uždangalai aut langu 
ir duriu kabojo, ant sienų ab- 
rozai ir veizdyklai kabojo.

Storastaite, dairydamasi ap
link, paregėjo tolimesniuose 
pakajuose keliolika didesniu ir 
mažesniu mergaieziu, padabin
tu kaip kunigaikszcziutes, o vi
sos patogios mergaites, vienos 
pavirtia ant sėdynių gulėjo, 
kitos skaitė knygas, kitos ve- 
lei grajino ant kanklių.

— Kur asz esmių? Klause 
Ksene, trindam sau akis, ba 
nuolatos rodėsi jai jog sepnuo- 
je.

Ar kur esi? Tai, patiko tave 
gilukis, mano mergele atsake 
toji boba km Storastaite invede. 
Esi pirkta per Žydą Orima. 
Isz czion gali tekt in sultono 

mergnami. Czion kaip mokykla 
įievalninku ir Jateinancziu su 
galėju Turku.

Teip dabar Ksene dažinojo, 
kur luina, ba apie Orimo Imp- 
czysta buvo girdėjus.

Sunkus tai buvo laikas Ka- 
zokijo, kada Kmelnickis už
traukė Totorius. Miestus ir 
kaimus naikino ugnis seni; ir 
maži kūdikiai žuvo nuo kardo 
o jaunos moteres patekdavo in 
nelaisve pagonui Turku ir To
torių.

Sztai tuom garsingu mekle- 

riu ir pirkyku moterių ir mer
ginu buvo Žydas Orimas gy- 
vneantis Nerimavę. Orunas bu
vo labai turtingas ir turėjo di
dele ženklyvuma pas Turkus 
kurie tada buvo užemįa Podo- 
lu, o ir buvo sznipuku Turku, 
tai nuo to pralobo ir užsiminė
jo pristatymu patogiausiu mer
gų in mergnamius tureziu To
torių ir del paties sultono.

Kur tiktai būdavo pasukda
vo Totoriai, ar tai pleszt ar 
žmonys gaudyt, tai ir Orunas 
ten pasirodydavo, kuris norih- 
giause pirkinėjo mažas nuo 5 ir 
7 metu mergaites ir taisės au
gino sliepe ir eme geriausius 
pinigus.

In rankas to Žydo pataiko ir 
nelaiminga Ksene. Q moezeka 
Darata mislino jog jaje Toto-, 
riai nugabdns toli in Turkija 
tuom laik Žydas Orunas pirko 
ja norint turėjo penkiolika 
metu, ba jam labai patiko. Ir 
žinojo Žydas jog tai brangus 
tvoras. Žydas, nelabai pirkinėje 
paalipusia merginas, ba tos la
bai Judėjo prie tėvu ir bijojo 
Turku, o mažos merginos grei
tai apsisavinejo su savo butia 
tai ir ant patogu mergų užaug
davo.

Ksenes szirdis ko tiktai ne
truko, kaip žiurėjo in taisės ne
kaltas mergiukes, kurios nenu-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Sirgdama trumpa laika, 

ponia Prane Jacolbsoniene nuo 
605 E. Centre ulyiczios, likos Į 
nuvežta in Locust Mt. ligonbu- 
teje Nedėlios ryta apie 6-ta va
landa, o apie 9:30 valanda ryte 
pasimirė. Velione gimė Malia- 
nojuje. Jos tėvelis Povilas mi
re keletą metu atgal. Paliko di
deliame nubudime savo vyra, 
John Jacobson; du sunu: Jokū
bą ir Joną namie; savo motinė
lė Stase Zavetskiene ir dvi se- 
sesys: Katre, pati Raymond 
Kline ii’ Adele, ipati Jono Mala- 
sieviczio visi isz miesto. Laido
tuves in vyko Ketverge ryta su 
Szv. Misziomis in Szv. Juozapo 
balžnyczioje 9 valanda ir palai
dota in parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo. Amžina atilsi!

— Su'batoj pripuola SS. Jo
no ir Povilo aipasztaliu, o Tau- 
tiszka Vardine: Jauslus. Ir ta 
diena: 1917 m., Amerikos pir
mieji kareiviai pribuvo in 
Prancūzija, kai Amerika pa
skelbė kara priesz Vokietija, 
Balandžio szeszta diena, o pir
mieji kareiviai iszplauke isz 
Amerikos Birželio keturiolikta 
diena, o in dvylika dienu Ame
rikos kareiviai jau marszavo 
per Paryžiaus ulyczias.

— Gerai žinomas saliunin- 
kas, Juozas Czivinskas, nuo 
330 W. Mahanoy uly., likos su
rastas negyvas savo miegkam- 
baryje Panedelio ryta aipie 7:30 
valanda. Velionis nesveikavo 
per keliolika metu nuo szindies 
liga. Gimęs Lietuvoje, atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal. Dirbo angliakasyklose, ipo 
tam užsidėjo karcziama ant W. 
Mahanoy uly. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos p a r a p i j o s ir 
Eagle’s draugijos. Paliko savo 
pa'czia, Ona (Sankievicziute); 
trys dukterys; Joana, slauge, 
pati John Haley, isz Ardsley, 
Pa., Mildreda, slauge, Phila
delphia, Pa., ir Mariute, namie; 
du sunu: Juozą, studentas 
Pennsylvania State University 
Philadelphia ir Pranciszku, na
mie, taipgi seseri K. Kokasiene 
isz Shenandoah. Laidotuves in- 
vyks Petnyczios ryta, su apie- 
gomis in Szv. Juozapo tbažny- 
czioje devinta, valanda ir palai
dos in parapijos kapinėse. Gra
borius Liudvikas Traskauskas 
laidos. Amžina atilsi.

— Pons. Simonai Černiaus
kai isz Slienadoro, motoravo in 
miestą su reikalais, lankėsi 
teipgi pas pažinstamus ir 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule”. Acziu už aitsi- . *■
lankymą.

— Kita sanvaite, Nedėlioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Sekminių ir Szv. Vladislavo, o 
Tautiszka Vardine: Gedimi
nas. Ir ta diena: 1224 m., Lie
tuviai su Žemaicziai iszplesze 
Kryžiuocziu Olivo vienuolyną,

|l. traskauskas • j __ *
f LIETUVISZKAS J 
Ž GRABORIUS J
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ir ji sunaikino; 1832 m., Chole
ros liga iszžude keturis tuks- 
tanczius 'žmonių New York 
mieste.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Irenejuszo ir Szv. Leono, o 
Tautiszka Vardine: Taugele. 
Taipgi ta diena: 1914 metuose 
Austro-V engr i jos Karalaitis
Franz Ferdinand buvo nužudy
tas in Sarajevo, Bosnia, ir tai 
prasidėjo- Pirmas Pasaulinis 
Karas; 1919 m., Versailles Tai
kos Sutartis sudaryta ir Pir
mas Pasaulinis Karas baigtas; 
1948 m., Sovietai pasmerkia 
Yugoslav! jos Premiera Mar
shal Tito; 1865 m., Panevėžyje 
ir Kėdainiuose Rusijos valdžia 
uždare gimnazijas; 1940 m., 
Rusija užgrobia Bessaraibija, 
atima ta kraszta nuo Rumuni
jos; 1932 m., mirė Mariomis, 
garsus, labai gabus ir jautrus 
raszytojas, poetas, dainuos, ku
rio dainas Lietuviai ir szian- 
dien dainuoja ir atsimena; 
1712 m., gimė Jean Jacques 
Ronoseau Prancūzas raszyto
jas apie kuri Napaleonas buvo 
pasakęs: “Be jo nebutu buvę 
galima sukelti Prancūzijos re
voliucija. “Szito raszytojo 
knygos parode bagocziu tusz- 
tuma ir kaip jie paprastus žmo
nes isznaudoja. Kai jis užsi
puolė ant Bažnyczios ir ant ti
kėjimo jis buvo priverstas pa
sitraukti isz Prancūzijos ir 
bėgti in Anglija 1762 metais, 
bet jis vėliau sugry*žo in Pary
žių.

— Visiszkas užtemimas sau
les bus Birželio 30-ta diena. 
Užtemimas 'bus matomas Ame
rikoje.

— Utarninke pripuola SS. 
Petro ir Povilo apasztaliu, o 
Tautiszka Vardine Giedrime. 
Ir ta diena: 1638 m., pirmieji 
Szvedai apsigyveno Amerikoje 
ant Delaware valstijos kranto.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Liepos (July).

Shenandoah, Pa. — Kapito
nas Vincas Bartnickas kuris 
tarnauja su Amerikos armija 
in Vokietija neseniai lankėsi 
pas savo motinėlė ir pa-tevi 
pons. Simonu Černiauskus 
mieste. Kapitonas Bartnickas 
vela sugryžo in Vokietija. Ki
tas. sunns Staff Szerantas Juo- 

• zas Bartnickas kuris taipgi 
tarnavo del Amerikos armijos 
in Korėja, isztarnavo savo lai
ka ir svecziavosi pas savo tėve
lius, o ana diena iszkeliavo in 
Californija kuris atlankys sa
vo pacziule ir uoszvius. Juozu
kas vela instojo in armija kuris 
ketina isztarnaute visus metus 
del aplaikymo armijos pensi
jos.

Mt. Carmel, Pa. — Condy 
Gregor, 62 metu amžiaus, Lie
tuvis, nuo 110 E. 7th uly,. nu
mirė pareita. įSubata savo na
muose. Gimė Lietuvoj, atvyko 
in Amerika 1910 metuose. Ve
lionis buvo zakristijonas del 
Szv. Kryžiaus parapijos. Pali
ko paczia, du sunu ir duktere.

RADO 14 SUDAU
ŽYTU AUTOMOBILIU

WILKES-BARRE, PA. — 
Plymouth Township ir valsti
jos policijantai užtiko net ke
turiolika pavogtu automobiliu, 
apleistu mainu skylėje, apie 
trys mylios nuo Wilkes-Barre 
miesto.
Policijantai suaresztavo dvide- 

szimts metu amžiaus John 0’- 
Boyle, isz Plymouth. Jis yra 
intartas už visas tas vagystes. 
Policija sako Boyle pasivogda
vo automobiliu, iszimdavo isz 
jo radija, sėdynės, nuimdavo 
viską kad jis galėdavo ir pas
kui tuos automobiliu priedus 
parduodavo. Daug tokiu daig- 
tu isz tu automobiliu jie'sura- 
do jo namu skiepe.

Dauguma tu automobiliu yra 
taip sudaužyti kad gal nei ne- 
užsimckes juos isz tos skyles 
isztraukti. Nes ta tu apleistu 
mainu skyle yra labai gili ir jis 
būdavo tuos automobilius pa
leidžia visu smarkumu stacziai 
in ta skyle.

Tu automobiliu apdraudos 
kompanijos dabar yra pasiun- 
tusios savo agentus in Wilkes- 
Barre tuos automobilius ap
žiūrėti, ir paskui jos greicziau- 
sia patrauks ta vyruką in 
teismą.

SENATORKA SMITH 
LENGVAI LAIMĖJO

Sen. McCarthy Kandi
datas; Jones Sumusztas

PORTLAND, MAINE. — 
Senatorka Margaret Chase 
Smith, kuri vis labai prieszino- 
si Senatoriui Joseph McCarthy 
'engvai laimėjo rinkimus savo 
valstijoje ir labai sumusze Se
natoriaus Joseph McCarthy 
kandidata, Robert L. Jones.

Kai dar tik puse visu balsu 
Maine valstijoje buvo suskai
tyta, Ponia Margaret Chase 
Smith jau turėjo 30,861. O kan
didatas Jones kuri McCarthy 
reme turėjo tik 6,228.

Visi Republikonai labai se- 
ke szituos balsavimus, nes vi
siems’Fupejo dažinoti kiek po
litines jiegos Senatorius Mc
Carthy turi Republikonu par
tijoje po visu tu Armijos ir Se
natoriaus Komisijos tardini- 
mu. Trisdeszimts keturiu me
tu amžiaus advokatas Jones 
stojo in szituos rinkimus steng 
damasis pirmaji syki stoti in 
politika. Jis per rinkimu vaju 
skelbe kad jis stoja už "Ame- 
rikonizma,” kur geriausiai at
vaizduoja Senatorius McCart
hy. Žilaplauke Ponia Smith 
vieszai buvo paskelbus kad ji 
prieszinasi Senatoriui McCart
hy ir visoms tokioms komisi
joms. Advokatas Jones per 
rinkimus buvo sumusztas net 
savo mieste, kur Ponia Smith 
gavo tris sykius daugiau balsu 
negu jis.

VALSTIJOS
ADVOKATAS

NUŽUDYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

valstijos advokatas, Attorney
General, buvo nuszautas savo 

^Pirkie U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus!

automobilyje, taip kaip jis bu
vo pranaszaves kad jam atsi
tiks.

Penkios deszimts devynių 
metu amžiaus Demokratu par
tijos kandidatas Patterson bu
vo nuszautas kai jam kuris žu- 
likas revolveri inkiszo in jo 
burna ir paleido du szuviu.

Vienas isz jo draugu sako 
kad ežia szitas szelmiszkas 
darbas yra suorganizuotos žu- 
liku gaujos. Jis sako ir prižada 
kad szito valstijos advokato 
nužudinimas bus greitai atker- 
szintas. Taip pat su prisieka 
sake jo sūnūs, buvęs Armijos 
karininkas Major Jonas, kuris 
dabar dirbo sykiu su*savo tė
vu.

Howard Pennington, geres
niu biznierių draugijos pirmi
ninkas, sako kad valstijos ad
vokatas Patterson jam buvo 
tik keletą dienu atgal pasakęs 
kad jis yra tikras kad tie raz- 
baininkai tykojasi ji nužudyti. 
Ir jis buvo prižadėjęs kad nie
kas jam negali pagelbeti ar ji 
apsaugoti nuo tu žuliku.

Szitas advokatas kalbėda
mas Phenix City bažnyczioje 
buvo visiems parapijiecziams 
pasakęs kad jo viltis iszlikti 
gyvas yra szimtas ir viena.

Pennington tuoj aus pasakė 
kad jis pareikalaus kad valsti
jos Gubernatorius paskelbtu 
kariszka tvarka tame Phenix 
City mieste kol to advokato 
nužudytojas bus suimtas.

Gubernatorius Gordon Per
sons tuoj aus iszleido insakyma 
kad armijos Major Generolas 
Walter J. Hanna, isz Alabama 
visa tvarka vestu ir darytu 
kaip is sumano geriausia. Net 
ir Armijos visas sztabas buvo 
patrauktas jieszkoti to žmog
žudžio.

Szitoje apylinkėje daug ka
reiviu buvo nužudyta ir daug 
j u buvo apvogta.

Nužudytas bendras advoka
tas Patterson buvo paskirtas 
isztirti suktybes per rinkimus 
toje valstijoje. Czia teipgi sa- 
liunuose ir kliubuose baisiau
siai begediszki szokiai su vi
sai nuogomis merginomis eina 
kas vakaras.

KINIECZIAI LAIKO 
30 AMERIKIECZIU

■

Komunistai Prisipažino 
Genevos

Konferencijoje 
GENEVA. — Komunistai 

Kiniecziai, Genevos konferen
cijoje prisipažino kad jie dabar 
laiko apie trisdeszimts Ameri- 
kiecziu nelaisvėje. Bet jie to
liau prisipažino kad dauguma 
isz tu Amerikiecziu kaliniu yra 
jau žuvę, o kiti randasi invai- 
riuose kalėjimuose. Bet jie ne
sutinka likusius paleisti, ar pa
sakyti kur jie randasi.

Kai kurie laikrasztininkai 
spėja kad nei vieno isz ju jau 
nėra nei gyvo.

Dauguma isz tu Amerikie
cziu yra lakūnai, bet j u tarpe 
randasi ir keletą pasauliecziu 
žmonių.

Kcmunistiszkos Kinijos at
stovai Genevos konferencijoje 
nenori nei szneketi apie tai, jie 
nuduoda kad jie nieko nei ne
žino.

Dabar jau visiems aiszku 
kad Genevos konferencijoje 
nieko nebuvo ir nebus nuveik
ta. Amerikos atstovai dabar

jau iszsikrausti. Jiems jau se
niai reikėjo taip padaryti.

Sovietai taip mažai inverti- 
no szita Genevos konferencija 
kad jie nepasiuntė savo geriau
siu atstovu, bet tik antraeilius.

JAUNAS
BAGOCZIUS NUMIRĖ

Tiria Jo Mirties
CHICAGO, ILL. — Montgo- 

mery Ward sztoro savininko, 
milijonieriaus sūnūs staiga pa
simirė. Jaunas, dvideszimts 
metu amžiaus Montgomery 
Ward Thorne buvo surastas 
negyvas, kai jo sužiedotine, 
asztuoniolikos metu amžiaus 
Maureen Ragen negalėdama ji 
priszaukti per telefoną prane- 
sze tu kambariu savininkui 
apie tai.

Policijos Daktaras, Walter 
McCarron sako kad czia ne 
viskas aiszku apie to jauno mi
lijonieriaus mirti.

Jo sužieduotine Panele Ra
gen policijai pasakė kad jo mo
tina syki buvo suaresztavus sa
vo sunu už tai kad jis per daug 
gere ir vartuojo narkuotikus.

Jam butu teke daugiau kaip 
milijonas doleriu, jeigu jis bu
tu sulaukės dvideszimts vieno 
meto. Jis ir dabar gavo po 
tūkstanti doleriu ant menesio.

Kas labai keissa, tai kad jis 
savo paskutini testamenta bu
vo permaines tik kokis mene- 
sis priesz savo mirti ir paliko 
savo užieduotinei visa savo 
turtą ir buvo inraszes kad jis 
tikisi kad jis ne už ilgo mirs, ir 
kad policija gerai isztirtu jo 
mirties priežasti.

Jo sužieduotine, Panele Ra
gen yra anūke William Cobb 
Ragen, kuris kadaise buvo 
Montgomery Ward kompani
jos prezidentas ir vėliau redak
torius. Jis buvo razbaininku 
nužudytas 1946 metuose.

Tirinejimas parodo kad tas 
jaunas bagoezius numirė nuo 
narkotiszku vaistu.

SUMUSZE RUSKI 
SZAKMATUOSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

in szitus loszimus buvo už
draustas iszvažiuoti. Sovietai 
dagirdo ka ten apie tai kad jis 
ketino pabėgti ir pasilikti Ru
sijoje. Jis yra pagarsėjęs kaipo 
geriausias • szakmatu loszejas 
in visa pasauli.

ARMIJA PASIMO
KINO; NUSILEIDO

*

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mainu užsidaro, o dabar armija 
paežioje mainu sostinėje nori 
vartuoti aliejų vietoj anglių. 
Jie patarė armijos virszinin- 
kams biski pasimokyti, apsi
žiūrėti ir gal tada nors biski 
proto jie gaus.

PO VANDENIU TRIS 
SANVAITES

Submarinas Gryszta In 
Anglija

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos submarinas, povande
ninis laivas, “Tally Ho”, su 
szeszios deszimts jurininku,
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iszbuvo po vandeniu tris san- 
vaites. Jis po vandeniu plauke 
isz Bermuda Salų in Anglija. 
Tai kelione apie du tukstan- 
cziai asztuoni szimtai myliu.

Jis dabar pasikėlė ant mariu 
virszaus ir plaukia in Ports
mouth jurininku uosta.

• Submarinas ‘ ‘ Tally-Ho ’ ’ yra 
prilyginus, mažas; jis sveria 
tik tūkstanti devynios de
szimts tonu. Tai, iki sziol, to
kiam mažam submarinui yra il
giausia kelione po vandeniu.

Amerikos dideli submarinai 
yra iszbuve po vandeniu ir il
gesnes keliones atlikę negu 
szitas Anglijos submarinas.

LIETUVIU
POLITINE
KONFERENCIJA

NEW YORK. — VLIKo, 
Vykdomosios Tarybos ir Mažo
sios Lietuvos Tarybos pirmi
ninkams atvykus in JAV, sziu 
metu Gegužes 18 ir 19 dieno
mis New Yorke Baltijos Lais
ves Namuose vyko Lietuviu 
Politine Konferencija. Be 
VLIKo, VT ir MLT pirminin
ku, joje dalyvavo Amerikos 
Lietuviu Tarybos vykdomasis 
komitetas, Lietuvos Laisves 
Komitetas ir kaip stebėtojai, 
patarėjai Lietuvos ingaliotam 
Ministeriui Washingtone At
stovavo Lietuvos Generalas 
Konsulas New Yorke ir jo pa
vaduotojai. Konferencijos tiks
las buvo taip nusakytas:

a—aptarti Lietuvos laisvi
nimo politikos gaires, b—suin
tensyvinti ir suderinti laisvini
mo veikla, c— suorganizuoti 
teritoriniu ir santykiu su kai
mynais veikalams apsvartima 
ir dokumentacija, d—paskirs
tyti atliktinus darbus ir užda
vinius.
Konferencijos nutarimai vyk

domi laisvinimo veiksniams 
juos patvirtinus.

Praneszimus apie tarptauti
ne padėti ir Lietuvos laisvini
mo perspektyvas ir apie atlik
tus ir suplanuotus darbus pa
dare VLIKo pirmininkas prel. 
M. Krupaviezius, VLIKo Vyk
domosios Tarybos pirmininkas 
prof. K. Žalkauskas, Mažosios 
Lietuvos Tarybos pirmininkas 
E. Simonaitis, ALTo sekreto
rius Dr. P. Grigaitis, Lietuvos 
Laisves Komiteto pirmininkas 
V. Sidzikauskas ir Lietuvos 
Ūkinio Atstatymo komisijos 
pirmininkas J. Audėnas. Gen. 
konsulas J. Budrys perskaitė 
Lietuvos ingalioto ministerio 
P. Žadeikio praneszima apie

JAV laisvinimo politika ben
drai ir JAV, Lietuvos santy
kius specialiai.

Konferencija gineziai, kad 
tarptautiniai santykiai rutu
liojasi Sovietu pavergtosios 
Europos dalies iszlaisvinimo 
kryptimi ir kad Lietuvos vals
tybes suvereniniu teisiu vyk
dymo atstatymas tėra laiko 
klausimas.

Konferencija nuodugniai 
iszaiszkintavo Lietuvos laisvi- 
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nimo programa, paryszkino su 
Lietuvos iszlaisvinimu susiju
sias veikimas: sienų, santykiu 
su kai milinėmis valstybėmis, 
Pabaltijo valstybių tarpusavio 
santykiu po iszlaisvinimo ir 
visaeuropines integracijos.

Sudarytos komisijos Lietu
vos Rytu ir Vakaru veikimoms 
tirti ir dokumentacijai ruoszti. 
Sutartos priemones informaci
nei veiklai pagyvinti ir pra
plėsti: Pasiskirstyta darbais ir 
uždaviniais. Sutarta, kad bent 
karta per metus VLIKo, VT, 
dipliomatu, ALTo, LLK ir Ma
žosios Lietuvos atstovai ben
drame pasitarime pasiaiszkina, 
kas nuveikta ir kas artimoje 
ateityje reikia nuveikti, ir pa
siskirsto darbu vykdymą.

Konferencija sutarė atsi- 
szaukima in Sovietu užgyven
ta Lietuva ir laisvajame pa
saulyje gyvenanezius Lietu
vius.

Lietuviu Politine Konferen
cija, kuriai vadovavo ALTo 
pirmininkas L. Szimutis, pra
ėjo visu dalyviu nuoszirdaus 
bendradarbiavimo dvasia ir 
pabrėžė būtinumą visiems Lie
tuvos laisvinimo veiksniams 
suderintai veikti, kad isz da
bartiniu bandymu prisikeltu 
laisva ir visas Lietuviu gyve
namas žemes apjungianti Ne
priklausoma Lietuva.

— 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 ju nuliūdima.
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